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Αγαπητοί γονείς,

Το βιβλίο αυτό ακολουθεί μάθημα μάθημα το σχολικό βιβλίο
της Γλώσσας. Γράφτηκε με σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές
να εξασκηθούν στην ορθογραφία, όχι όμως μέσα από τυχαίες
ασκήσεις αλλά με βάση τη γραμματική. Για τον λόγο αυτόν οι
ασκήσεις βασίζονται στη γραμματική και στις δραστηριότητες
του Βιβλίου του Μαθητή της Γλώσσας Ε΄ Δημοτικού και του Τε-
τραδίου Εργασιών και έτσι οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να
αφομοιώνουν τη γραμματική και συγχρόνως να εξασκούνται
στην ορθογραφία.

Σε κάθε μάθημα δίνονται ο βασικός κανόνας, γραμμένος
με απλά και κατανοητά λόγια, διάφορα παραδείγματα αλλά
και οι εξαιρέσεις του κανόνα, αν υπάρχουν. 

Η διαφορετικότητα αυτού του βιβλίου έγκειται στο ότι οι α-
σκήσεις έχουν  γραφτεί  με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην κουρά-
ζουν τους μαθητές ούτε να τους υποβάλλουν σε ατελείωτο
γράψιμο. Ειδικά οι ασκήσεις σχετικά με τις οικογένειες λέξε-
ων θα δώσουν τη δυνατότητα στους μαθητές να εμπλουτίσουν
το λεξιλόγιό τους. Στο τέλος κάθε μαθήματος υπάρχει άσκηση
ορθογραφίας με λέξεις από τα κείμενα του αντίστοιχου μαθή-
ματος του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών.

Οι απαντήσεις όλων των ασκήσεων βρίσκονται στο τέλος
του βιβλίου.

Νίκη Σάκκου
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1. O φίλος μας το δάσος

Bάζω η, ι, υ ή ει;
Συμπληρώνω τα κενά των λέξεων στις παρακάτω προτάσεις και βάζω τό-

νους όπου χρειάζεται.

α. Eλάτε λ.....γο π.....ο νωρ.....ς.

β. Έπ.....τα από τρ.....ς ώρες που περ.....-
μενα, σηκώθ.....κα κι έφ.....γα.

γ. Πέρ.....σι δεν ήταν καλή η σοδ.....ά

από τις ελ.....ές.

δ. Ξέχασες κ.....όλας αυτό που σου εί-

πα πρωτ.....τερα.

ε. Aρχ.....κά κολλ.....στε τα χαρτόν.....α

με κόλλα και κατόπιν π.....έστε καλά.

στ. Mιλάμε σ.....χνά, αλλά βλεπόμαστε πολ.....σπάν.....α γιατί μένουμε μα-

κρ.....ά.

ζ. Θα τον σ.....γχωρέσεις .....στερα απ’ όσα σου είπε;

Eξασκούμαι στην ορθογραφία!
Συμπληρώνω τα γράμματα που λείπουν στο παρακάτω κείμενο και βάζω
τόνους όπου χρειάζεται.

O χρόνος κ.....λούσε παράξενα στο δάσος. Θρό.....ζε μαζί με τα πράσ.....να

φ.....λλα της άν.....ξης ή έπεφτε αργά μαζί με τις ν.....φάδες του χιονιού. Έσταζε

από τα κλαδιά μαζί με τις σταγ.....νες της φθιν.....π.....ρινής βροχής ή χόρευε

σαν δ.....αμαντόσκον..... στις αχτ.....δες του καλοκ.....ρ.....άτικου ήλιου.

K.....λούσε μαζί με τη ζωή και γ.....νόταν ένα μ’ αυτή.

Yπ.....ρχαν πλάσματα στο δάσος που φτερούγ.....ζαν πάνω από τα ρ.....άκια

τον Mά.....ο και που ζούσαν μ.....νάχα μια μέρα. Ήταν περ.....εργο όταν σκεφτό-

σουν πως μόλ.....ς και προλάβ.....ναν να δουν μια δεύτερη ανατ.....λή, αν το

προλάβ.....ναν κι αυτό.
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1.1

1.2

Xρονικά επιρρήματα λέ-
γονται οι άκλιτες λέξεις
που φανερώνουν χρόνο, απα-
ντούν στην ερώτηση πότε; και τα
πιο συνηθισμένα είναι τα εξής:
τώρα, πριν, μετά, χτες, αύριο, σή-
μερα, πάνω, ποτέ, αμέσως, αργό-
τερα, τότε κ.ά.



2. H φίλη μας η θάλασσα

Bάζω αι ή ε;
Συμπληρώνω τις καταλήξεις των ρημάτων στις παρακάτω προτάσεις.

α. Πού βρίσκετ.....το δώρο που αγορά-

σατ..... ;

β. Πολλά ζώα απειλούντ..... με εξαφά-

νιση.

γ. Mη μιλάτ..... όταν τρώτ..... γιατί θα

πνιγείτ..... .

δ. Nα ξέρετ..... ότι η φύση σάς εκδικεί-

τ..... για το κακό που της κάνετ..... .

ε. Aφού απαγορεύετ..... το κάπνισμα,

εσείς γιατί καπνίζετ..... ;

στ. Mη ρυπαίνετ..... τη θάλασσα.

ζ. Aκούγετ..... πως το διπλανό διαμέρισμα πωλείτ..... .

η. Έτσι όπως φέρεστ..... δεν πρόκειτ..... να πετύχετ... αυτό που θέλετ..... .

Bρίσκω το σωστό.
Διαγράφω τη λέξη που είναι γραμμένη λάθος.

α. Tι υλικά χρειάζεται/χρειάζεστε για το γλυκό;
β. Δεν επιτρέπεται/επιτρέπετε να πετάται/πετάτε σκουπίδια στο πάρκο.
γ. Έχεται/ Έχετε μεγάλη αδυναμία στον γιο σας και αυτό φαίνεται/φαίνετε.
δ. H Nάντια φοβάται/φοβάτε τα σκυλιά.
ε. Γιατί αργείται/αργείτε να ξυπνήσεται/ξυπνήσετε;

στ. Δεν πωλείται/πωλείτε το αυτοκίνητο που κοιτάζεται/κοιτάζετε.
ζ. H ταινία έχει αρχίσει κιόλας να παίζεται/παίζετε.

Bάζω -ται ή -τε;
Συμπληρώνω τις καταλήξεις των ρημάτων στις παρακάτω προτάσεις.

α. Πώς ονομάζε..... αυτό το ζώο;

β. Tι γίνε..... εδώ πέρα; Γιατί φωνάζε.....;
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2.1

2.2

2.3

Γράφω -ται (με αι) όταν
μπροστά από το ρήμα
υπάρχει ή εννοείται η αντωνυμία
αυτός, -ή, -ό ή αυτοί, -ές, -ά.
π.χ. Αυτή κοιμάται. Αυτοί κοιμού-

νται.
Γράφω -τε (με ε) όταν μπροστά
από το ρήμα υπάρχει ή εννοείται η
αντωνυμία εσείς.
π.χ. Eσείς θα έρθετε μαζί μας;



γ. Δε χρειάζε..... να ξύνε..... συνέχεια τα μολύβια σας.

δ. Nα προσέχε..... όταν διασχίζε..... τους δρόμους.

ε. H αλήθεια πάντα αποκαλύπτε..... .

στ. Tα πάντα στη ζωή κατακτούν..... με θάρρος και προσπάθεια. Tίποτε δε μας

χαρίζε..... .

ζ. Δε βλέπε..... ότι η κάρτα σας δε γίνε..... αποδεκτή από το μηχάνημα;

η. Tόση ώρα σκέφτε..... τι θα φάει;

Γράφω οικ- ή οικο-;
Συμπληρώνω τα κενά στην οικογένεια της λέξης οίκος και βάζω τόνους
όπου χρειάζεται.

........πεδο ........τροφείο

........δόμος πολυκατ........ία

έν........ος ........ουμένη

........ιστικός ενδο........γενειακός

απ........ία ξεν........ιάζω

........νομία επ........δομητικός

συν........ισμός ........δεσπότης

........σύστημα ........ημα

εξ........είωση ........ειοποιούμαι

Γράφω λαδ-, λαδο- ή -ελαι(ο)-;
Συμπληρώνω τα κενά στην οικογένεια της λέξης λάδι και βάζω τόνους όπου
χρειάζεται.

.............μπογιά .............ώνω .............ρίγανη

.............ιά πετρ............. .............ώνας

.............τύρι .............λέμονο .............χαρτο

.............δεντρο .............τριβείο .............λαδο

.............ψωμο .............ερά .............έμπορος

.............ίλα .............ξιδο .............χρωματιστής
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H φίλη μας η θάλασσα

Όλες οι λέξεις που σχημα-
τίζονται από την ίδια απλή
λέξη, είτε με παραγωγή είτε με
σύνθεση, αποτελούν μια οικογέ-
νεια.
π.χ. Παράγωγες: σπίτι, σπιτικός,

σπιτίσιος, σπιταρόνα κ.ά.
Σύνθετες: σπιτόγατος, σπιτο-
νοικοκύρης, κουκλόσπιτο κ.ά.

2.4

2.5



Eξασκούμαι στην ορθογραφία!
Συμπληρώνω τα γράμματα που λείπουν στο παρακάτω κείμενο και βάζω
τόνους όπου χρειάζεται.

Το νερό των θαλασσών κ.....κλοφορεί σ.....νεχώς κι έτσι μεταφέρει τα σκου-

π.....δια που ρίχνοντ..... σ’ αυτές σε μεγάλες αποστάσ.....ς. Το αποτέλεσμα είναι

ότι οι ακτές και των πιο απομακρ.....σμένων ν.....σιών είναι γεμάτες σκουπ.....δια.

Τη δεκαετ.....α του 1990 στις παραλ.....ες του ακατ.....κ.....του ν.....σιού Ντούσι,

ένα από τα πιο απομον.....μένα μέρη του κόσμου, 4.500 χλμ. μακρ.....ά από τις

ακτές της Νότ.....ας Αμερ.....κής, βρέθηκαν χιλ.....άδες σκουπ.....δια, από πλα-

στ.....κά παιχνίδια μέχρι φ.....άλες αερίου. Τα σκουπ.....δια στη θάλασσα δεν εί-

ναι μόνο μια πολ..... άσχ.....μη εικόνα αλλά και απ.....λή για τους θαλάσσ.....ους

οργαν.....σμούς.

Eξασκούμαι στην ορθογραφία!
Συμπληρώνω τα γράμματα που λείπουν στις παρακάτω λέξεις και βάζω τό-
νους όπου χρειάζεται.

δεξαμενόπλ.....ο περ.....πολ.....α κ.....λίδα

επιστ.....μονας αξι.....ματούχος τ.....χωμα

δια.....οή βόρ.....ος ρ.....πανση

β.....θ.....ση μόλ.....νση προ.....δοπ.....ώ

τεχν.....κός ειδ.....κός αλ.....έας
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H φίλη μας η θάλασσα

Προς τους γονείς

Συχνά τα παιδιά μπερδεύουν καταλήξεις που ακούγονται το ίδιο αλλά
γράφονται διαφορετικά. Γι’ αυτό φροντίστε με πολλά παραδείγματα να
εξηγήσετε στα παιδιά τη διαφορά των ρηματικών καταλήξεων -ται και -τε,
ώστε να μάθουν να τις χρησιμοποιούν σωστά. Για περισσότερη εξάσκηση
προτρέψτε τα παιδιά ν’ ανατρέξουν στα βιβλία Γλωσσικές Aσκήσεις για
την E ′ Δημοτικού, N. Σάκκου - Α. Στράτου, εκδ. Σαββάλας και Γίνομαι άρι-
στος στη Γλώσσα, E′ Δημοτικού, N. Σάκκου, εκδ. Σαββάλας.

2.6

2.7



3. O φίλος μας ο άνεμος

Γράφω ανεμ- ή ανεμο-;
Συμπληρώνω τα κενά στην οικογένεια της λέξης άνεμος και βάζω τόνους
όπου χρειάζεται.

.............θύελλα .............στρόβιλος

.............μυλος .............ιστήρας

εξ.............ίζω .............γεννήτρια

.............ζάλη .............η

αντι.............μικός .............σκαλα

.............σκόρπισμα απ.............ος

.............δαρμένος .............τρατα

.............δείκτης .............βροχο

Γράφω χερ- ή χειρ(ο)-;
Συμπληρώνω τα κενά στην οικογένεια της λέξης χέρι και βάζω τόνους όπου
χρειάζεται.

............λαβή ............βομβίδα ............φρενο

............αποσκευή απλό............α ............μαντεία

εργό............ ............κρότημα δια............ιστής

............φίλημα εγ............ιση αντί............ας

............ούλι ............ποίητος ............γραφο

μετα............ισμένος υπο............ιο τηλε............ιστήριο

Γράφω λαθρ- ή λαθρο-;
Συμπληρώνω τα κενά των λέξεων στην παρακάτω οικογένεια.

............μετανάστης ............αναγνώστης

............έμπορος ............εμπόριο

............θηρία ............βιος

............επιβάτης ............αίος

............χειρία ............αλιεία

............ανασκαφή ............ϋλοτομία
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Όλες οι λέξεις που σχημα-
τίζονται από την ίδια απλή
λέξη, είτε με παραγωγή είτε με
σύνθεση, αποτελούν μια οικογέ-
νεια.
π.χ. Παράγωγες: θαλασσινός, θα-

λασσώνω, θαλασσής, θαλάσ-
σιος κ.ά.
Σύνθετες: θαλασσοπόρος, θα-
λασσόνερο, θαλασσόλυκος,
παραθαλάσσιος κ.ά.

Aπό το αρχαίο ελληνικό
επίρρημα λάθρα, που ση-
μαίνει «κρυφά», σχηματίζονται
αρκετές σύνθετες λέξεις.

3.1

3.2

3.3



Bρίσκω το σωστό.
Διαγράφω τη λέξη που δεν ανήκει στην ίδια οικογένεια με τις υπόλοιπες λέξεις.

α. νερό, νεράκι, νερουλός, νεραντζιά, νεροχύτης, νερόμυλος
β. μάτι, ματιά, ματώνω, ματιάζω, ματόχαντρο, μαυρομάτης
γ. ήλιος, ηλιακός, ηλιόλουστος, αντηλιακό, ηλιέλαιο, ηλικία
δ. μέρα, μέρος, μεριά, μερίδιο, μερικός, μοιράζω
ε. ράβω, ραφή, ραφείο, ράφι, ράφτης, ράψιμο, ράμματα

στ. γη, γήινος, υπόγειο, απογείωση, γείτονας, ισόγειο

Eξασκούμαι στην ορθογραφία!
Συμπληρώνω τα γράμματα που λείπουν στο παρακάτω κείμενο και βάζω τό-
νους όπου χρειάζεται.

Πριν από αι.....νες η χρήση ανεμόμ.....λων ήταν ευρ.....α σε ορ.....σμένες χώ-

ρες. Σήμερα, τη θέση τους έχουν καταλάβει ανεμογεννήτρ.....ες, που παρά-

γουν ηλεκτρ.....σμό με τα περ.....στρεφόμενα πτερ.....γ.....ά τους.

Η αι.....λ.....κή ενέργ.....α δεν είναι φθ.....νή, αλλά έχει ένα σημαντ.....κό πλεο-

νέκτ.....μα: οι άνεμοι είναι σ.....ν.....θως πιο ισχ.....ροί τον χειμ.....να, την εποχή

δ.....λαδή που υπάρχει μεγαλ.....τερη ανάγκη για ηλεκτρ.....κή ενέργ.....α.

Όμ.....ς, ο άνεμος δεν είναι πάντα διαθέσ.....μος και μερ.....κές φορές δε

φ.....σάει καθόλου. Πολλοί μηχαν.....κοί θεωρούν ότι η ενέργ.....α των κ.....μά-

των έχει πιο λαμπρό μέλλον, επειδή τα κ.....ματα περ.....έχουν πολ.....
περ.....σσότερη ενέργ.....α. Παρ’ όλα αυτά οι κ.....ματικές γεννήτρ.....ες βρίσκο-

ντ..... ακόμα σε π.....ραματικό στάδ.....ο.

Eξασκούμαι στην ορθογραφία!
Συμπληρώνω τα γράμματα που λείπουν στις παρακάτω λέξεις και βάζω τό-
νους όπου χρειάζεται.

αντ.....κρ.....ζω αυθόρμ.....τος αστ.....ος

φτερ.....τός αντα.....ά.....ω μυλ.....νάς

ευλάβ.....α κ.....νδ.....νεύω σ.....νήθ.....α

κακοκ.....ρία επένδ.....ση .....στ.....οφόρο

ν.....σ.....ώτης εκκλ.....σ.....α π.....ραγμα
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O φίλος μας ο άνεμος

3.4

3.5

3.6



Γράφουμε σωστά;

Kυκλώνω το σωστό.

1. Tη νύχτα έπεσαν στα βουνά και οι πρώτες ............... .
α. νυφάδες β. νιφάδες

2. H Kαστοριά είναι προς τα ............... .
α. βόρεια β. βόρια

3. Tο διαμέρισμά τους είναι ............... .
α. βορινό β. βορεινό

4. Oι άνεμοι είναι ψυχροί, γιατί έρχονται από τον ............... .
α. βορά β. βορρά

5. H ενέργεια που σχετίζεται με τις συνθήκες θερμότητας που επικρατούν στη γη
λέγεται ............... .
α. γεωθερμική β. γαιοθερμική

6. Mες στην ησυχία του μεσημεριού ακούγονταν τα φύλλα των δέντρων που
............... .
α. θρόϊζαν β. θρόιζαν

7. Tα μακρινά υπεραντλαντικά ταξίδια γίνονται με ............... .
α. υπερωκεάνιο β. υπερωκειάνιο

8. Tο καλοκαίρι θα ταξιδέψουμε στις ............... .
α. Kυκλάδες β. κυκλάδες

9. H κατασκευή ενός εργοστασίου είναι ............... .
α. πολληδάπανη β. πολυδάπανη

10. Δε μου αρέσει καθόλου η σαλάτα με ............... .
α. τόνο β. τόννο
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4. H γειτονιά της πόλης

Γράφω ηχ- ή ηχο-;
Συμπληρώνω τα κενά στην οικογένεια της λέξης ήχος και βάζω τόνους όπου
χρειάζεται.

...........ρύπανση ...........λήπτης

...........μόνωση αντ...........είο

υπερ.........γράφημα ...........γραφώ

...........ηρός απ...........ηση

...........ώ ...........ητικός

κατ...........ητικό ...........εντοπισμός

Γράφω παγ- ή παγο-;
Συμπληρώνω τα κενά στην οικογένεια της λέξης πάγος και βάζω τόνους όπου
χρειάζεται.

...........βουνο ...........δρόμιο ...........ιώνω

...........ωτό ...........ετός ...........κύστη

...........θήκη ...........κολόνα ...........ωνιά

...........ιος ...........ερός ...........πέδιλο

...........ίδα ...........ετώνας ...........ωμα

...........κόφτης ...........ούρι ...........θραύστης

Γράφω φων- ή φωνο-;
Συμπληρώνω τα κενά στην οικογένεια της λέξης φωνή και βάζω τόνους όπου
χρειάζεται.

...........γράφος ραδιο...........ικός ...........άρα

...........ήεν ...........ητικός μικρό...........
τηλέ........... σύμ........... ...........άζω

ά...........ς ...........λογία χαμηλό...........α

...........ακλάς ξε...........ίζω απο...........ηση

επι...........ήματα παρα...........ία προσ...........ώ
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Όλες οι λέξεις που σχημα-
τίζονται από την ίδια απλή
λέξη, είτε με παραγωγή είτε με
σύνθεση, αποτελούν μια οικογέ-
νεια.
π.χ. Παράγωγες: νεράκι, νερώνω,

νερουλός κ.ά.
Σύνθετες: νεροπότηρο, νερο-
σωλήνας, νεροχύτης, νερό-
βραστος κ.ά.

4.1

4.2

4.3



Eξασκούμαι στην ορθογραφία!
Συμπληρώνω τα γράμματα που λείπουν στο παρακάτω κείμενο και βάζω τό-
νους όπου χρειάζεται.

Όλοι ζούμε σε μ.....κρές ή μεγάλες κ.....νότ.....τες που τις λέμε δ.....μους. Από

το 1998 με το πρόγραμμα «Καποδ.....στρ.....ας» η Ελλάδα είναι οργαν.....μένη

σε 900 δ.....μους και 133 κ.....νότ.....τες. Σε κάθε κοινωνία οι άνθρ.....ποι οργα-

νώνοντ..... σε ομάδες και σ.....λλόγους και συνεργάζοντ..... για να πετύχουν

κ.....νούς σκοπούς. Η δραστ.....ρ.....οπ.....ηση των ομάδων και των σ.....λλόγων

στοχεύει στην ικανοπ.....ηση των αναγκών τους, στην αντιμετ.....π.....ση των

προβλ.....μάτων τους και στην προσφορά τους σε παγκόσμ.....α προβλ.....ματα

και ανάγκες.

Κάθε τέσσερα χρόνια ψ.....φίζουμε και εκλέγουμε δ.....μαρχο και δ.....μοτ.....κό

σ.....μβούλιο, για ν’ αποφασίζουν και να κάνουν ό,τι χρ.....άζετ..... για την ανά-

πτ.....ξη και την πρόοδο του τόπου τους.

Eξασκούμαι στην ορθογραφία!
Συμπληρώνω τα γράμματα που λείπουν στις παρακάτω λέξεις και βάζω τόνους
όπου χρειάζεται.

συν.....κ.....α χ.....ματ.....δρομος σ.....μερ.....νός

παιδ.....κός πανέρ..... πλαν.....δι.....ς

νε.....κλασ.....κός Κ.....λ.....νάκι σκοτ.....νιάζει

πρόβ.....ος ξέν.....αστος παγ.....π.....λης

περ.....σσ.....τερο ισ.....ρρ.....πημένος πρ.....ί
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H γειτονιά της πόλης

4.4

4.5



5. Πόλη και πολιτισμός – Πόλη και διασκέδαση

Eξασκούμαι στα επίθετα σε -ης, -ης, -ες.
Συμπληρώνω τις καταλήξεις των επιθέτων στον σωστό τύπο και βάζω τόνους
όπου πρέπει.

το μεγαλοφυ..... σχέδιο

των θυελλωδ..... ανέμων

των ευγεν..... αερίων

της ευτυχ..... κατάληξης

οι συνεχ..... προσπάθειες

τους δημοφιλ..... ηθοποιούς την αγεν..... συμπεριφορά

του διεθν..... αερολιμένα τις πολυτελ..... βίλες

Bάζω η ή ει;
Συμπληρώνω τις καταλήξεις των επιθέτων και βάζω τόνους όπου χρειάζεται.

τις καταρρακτώδ.....ς  βροχές ο αφαν.....ς  ήρωας

οι επαρκ.....ς  εξηγήσεις τον μακροσκελ..... πρόλογο

ο συνήθ.....ς  ύποπτος τα επιτυχ..... αποτελέσματα

τα δηλητηριώδ..... φίδια οι σαφ.....ς  οδηγίες

οι επιμελ.....ς  μαθήτριες τους συνεπ.....ς  υπαλλήλους

τους διαρκ.....ς  ελέγχους την αμμώδ..... παραλία

η επιεικ.....ς  τιμωρία η εμφαν.....ς  κούραση

τον μυστηριώδ..... επισκέπτη τις ατυχ.....ς  συμπτώσεις

Bάζω -ής ή -ώδης;
Συμπληρώνω τις καταλήξεις των επιθέτων και βάζω τόνους.

η ιλιγγι....... ταχύτητα η στοιχει....... ευγένεια

η αχαν....... έκταση η ολοσχερ....... καταστροφή

ο δασ....... τόπος η ουσι....... διαφορά

η ελλιπ...... σήμανση η παιδαρι....... συμπεριφορά

η πρωτοφαν....... απάτη η ειλικριν....... μεταμέλεια

η αλματ....... ανάπτυξη ο οξυδερκ....... πολιτικός
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Tα επίθετα που λήγουν
σε -ης έχουν τις ίδιες κα-
ταλήξεις για το αρσενικό και το θη-
λυκό γένος.
π.χ. ο αφελής, η αφελής, το αφελές

5.1

5.2

5.3



Γράφω πολ-, πολι-, πολιτ- ή -πολη;
Συμπληρώνω τα κενά στην οικογένεια της λέξης πόλη και βάζω τόνους όπου
χρειάζεται.

...........ικός συμ...........ης ...........εία

...........ισμός ...........ούχος ...........ιστικός

κωμό........... ...........ευμα αντι...........ευση

...........εοδόμος Kωνσταντινού........... κοσμο...........ικος

...........ορκώ ...........ιτεύομαι μεγαλό...........
μητρό........... Aκρό........... δια...........ισμικός

α...........ιστος ...........ισμένος Aλεξανδρού...........

Eξασκούμαι στην ορθογραφία!
Συμπληρώνω τα γράμματα που λείπουν στις παρακάτω λέξεις και βάζω τό-
νους όπου χρειάζεται.

ευκ.......ρία υπουργ.......ο κ.......ν.......ματογράφος

μ.......ούμαι φθιν.......π.......ρο β.......ζαντινός

μνημ.......ο Oκτ.......βριος βόρ.......ος

φεστ.......βάλ σκ.......ν.......κό εκδ.......λωση

ορχ.......στρα καλλ.......τεχν.......κός μουσ.......ο
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Πόλη και πολιτισμός – Πόλη και διασκέδαση

5.4

5.5

Προς τους γονείς

Επειδή τα επίθετα σε -ης, -ης, -ες δυσκολεύουν τα παιδιά, προτρέψτε τα
παιδιά να εξασκηθούν ώστε να μάθουν να τα χρησιμοποιούν και να τα
γράφουν σωστά. Γι’ αυτό μπορούν να βρουν περισσότερες ασκήσεις στα
βιβλία Γλωσσικές Ασκήσεις για την Ε΄ Δημοτικού, Ν. Σάκκου - Α. Στρά-
του, εκδ. Σαββάλας και Γίνομαι άριστος στη Γλώσσα, Ν. Σάκκου, εκδ.
Σαββάλας.



6. Διαδρομές στην πόλη

Eξασκούμαι στα θηλυκά ουσιαστικά σε -ος.
Συμπληρώνω τις καταλήξεις των ουσιαστικών και βάζω τόνους όπου πρέπει.

της παραγραφ..... τις ηπειρ.....
η νηπιαγωγ..... της λεωφορ.....
οι ψηφ..... η ραβδ.....
την Πελοποννησ..... οι διφθογγ.....
των διαλεκτ..... των περιοδ.....
της Kορινθ..... την καπνοδοχ.....
τις δακτυλογραφ..... της σορ.....
η Eπιδαυρ..... τις περιμετρ.....
την παραμετρ..... η αβυσσ.....
της Κυπρ..... οι εφοδ.....

Γράφω ο, η ή το;
Συμπληρώνω τα κενά μπροστά από τα ουσιαστικά με το κατάλληλο άρθρο.

..... λάθος ..... τόπος

..... άμμος ..... τέλος

..... ουρανός ..... θαλαμηγός

..... κιβωτός ..... θάρρος

..... βάθος ..... έρημος

..... εγκύκλιος ..... γάμος

..... έθνος ..... διαγώνιος

..... διάμετρος ..... άνεμος

Γράφω οδ-, οδο(ι)- ή -οδος;
Συμπληρώνω τα κενά στην οικογένεια της λέξης οδός και βάζω τόνους όπου
χρειάζεται.

........στρωτήρας είσ........ ........καθαριστής

........ηγός αδιέξ........ πρό........
έξ........ ........ικώς ........όστρωμα
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Tα θηλυκά ουσιαστικά σε 
-ος μπορεί να είναι οξύ-
τονα (η οδός), παροξύτονα (η δι-
χοτόμος) ή προπαροξύτονα (η
επέτειος). Tα προπαροξύτονα κα-
τεβάζουν τον τόνο τους στην πα-
ραλήγουσα στη γενική του ενικού
και στη γενική και την αιτιατική
του πληθυντικού αριθμού.
π.χ. η επέτειος, της επετείου

των επετείων, τις επετείους

Tα ουσιαστικά που λήγουν
σε -ος μπορεί να είναι:
ñ αρσενικά.

π.χ. ο θεός κ.ά.
ñ θηλυκά.

π.χ. η οδός κ.ά.
ñ ουδέτερα.

π.χ. το κράτος κ.ά.

6.1

6.2

6.3



μεθ........ικός καθ........ικός έφ........

........ποιία συν........πόρος προ........εύω

σύν........ δι........ια ........φράγματα

........πορικά πλαν........ιος πολεμοφ........ια

Eξασκούμαι στην ορθογραφία!
Συμπληρώνω τα γράμματα που λείπουν στις παρακάτω λέξεις και βάζω τό-
νους όπου χρειάζεται.

αφετ.....ρία ένδ.....ξη σ.....δ.....ρόδρομος

κατεύθ.....νση προάστ.....ο βόρ.....ος

πρ.....τεύουσα δακτ.....λ.....ος νότ.....ος

σ.....νορο συγκ.....νων.....ακός δυτ.....κός

υπόμν.....μα πλατ.....α δημαρχ.....ο
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Διαδρομές στην πόλη

Προς τους γονείς

Eπειδή τα θηλυκά ουσιαστικά σε -ος παρουσιάζουν δυσκολίες, εξηγή-
στε στα παιδιά τον τρόπο κλίσης τους και βοηθήστε τα να μάθουν να τα
ξεχωρίζουν από τα αρσενικά και τα ουδέτερα ουσιαστικά σε -ος. Προ-
τρέψτε τα να εξασκηθούν περισσότερο με ασκήσεις από τα βιβλία
Γλωσσικές Aσκήσεις για τη B′ Δημοτικού, N. Σάκκου, εκδ. Σαββάλας και
Γίνομαι άριστος στη Γλώσσα, E′ Δημοτικού, N. Σάκκου, εκδ. Σαββάλας.

6.4



7. Yπόγειες διαδρομές

Bάζω η, ι, υ ή ει;
Συμπληρώνω τις καταλήξεις των παρακάτω αριθμητικών και βάζω τόνους όπου
χρειάζεται.

έξ..... φορές τέσσερ.....ς  ώρες

πεν.....ντα  λεπτά εξ.....ντα  εκαστοστά

χ.....λια  ευρώ μ.....α  ντουλάπα

τρ.....ς  μήνες .....κοσι  καρέκλες

δ.....ο  εβδομάδες δεκατρ.....α  παιδιά

τρ.....άντα  σελίδες τρ.....το  σχολείο

Bάζω ο ή ω;
Συμπληρώνω τα κενά των παρακάτω αριθμητικών και βάζω τόνους όπου χρει-
άζεται.

εκατ.....στό  χιλιόμετρο έβδ.....μη  στροφή

πρ.....το  βραβείο δ.....δεκα  τετράδια

.....χτ..... αυγά όγδ.....ος  κύκλος

.....κτακ.....σια  μέτρα εν.....ς  μήνα

τεσσάρ.....ν  ημερών τρι.....ν  βιβλίων

Bάζω ν ή νν;
Συμπληρώνω τα κενά των παρακάτω αριθμητικών.

ε.....έα  αγόρια ε.....ε.....ήντα  δευτερόλεπτα

ε.....ιακόσια  χιλιοστά έ.....ατο  σκαλί

ε.....ιά  πιάτα ε.....ε.....ηκοστός  αθλητής

ε.....ιακοσιοστό  σπίτι ε.....ε.....ήντα  ε.....ιά σκαλοπάτια

Bρίσκω το σωστό.
Διαγράφω τη λέξη που είναι γραμμένη λάθος.

α. δέκα τέσσερα / δεκατέσσερα
β. σαράντα επτά / σαρανταεπτά
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Tα αριθμητικά επίθετα
χωρίζονται σε:
ñ απόλυτα. π.χ. πέντε κ.ά.
ñ τακτικά. π.χ. πέμπτος, -η, -ο κ.ά.
ñ πολλαπλά ουσιαστικά. π.χ. πε-

νταπλός, -ή, -ό κ.ά.
ñ αναλογικά. π.χ. πενταπλάσιος,

-α, -ο κ.ά.

7.1

7.2

7.3

7.4



γ. εικοσιπέντε / είκοσι πέντε
δ. δώδεκα / δω δέκα
ε. δεκαέξι / δέκα έξι

στ. ογδονταένα / ογδόντα ένα
ζ. δεκαοκτώ / δέκα οκτώ

Bάζω ή ή ι;
Συμπληρώνω τα κενά των παρακάτω αριθμητικών και βάζω τόνους όπου χρει-
άζεται.

πεντέμ.....σ..... κομμάτια

δυόμ.....σ..... ντομάτες

τρεισ.....μ.....σ..... αιώνες

εξίμ.....σ..... κιλά

οχτώμ.....σ..... τόνους

μιάμ.....σ..... σελίδα

ενάμ.....σ..... αρνί

επτάμ.....σ..... κεφάλαια

ενάμ.....σ.....ς μήνας

εννιάμ.....σ..... φρούτα

Bάζω -α ή -ως;
Συμπληρώνω τις καταλήξεις των επιρρημάτων ανάλογα με το νόημα της πρό-
τασης και βάζω τόνους όπου πρέπει.

α. Mαζί σας η ώρα περνάει ευχαριστ...... .

Πολύ ευχαριστ...... να σε βοηθήσω.

β. Xρειάζεσαι απλ...... μια εξουσιοδότη-

ση.

Mίλησε απλ......, για να τον καταλά-

βουμε.

γ. Περάσαμε τελει...... στην εκδρομή.

Ξέχασα τελει...... το ραντεβού μας.

δ. Aδικ...... προσπαθείς να του αλλάξεις γνώμη.

Tου φέρθηκαν πολύ αδικ...... .
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Yπόγειες διαδρομές

Τα απόλυτα αριθμητικά
από το 13 ως το 19 γρά-
φονται με μία λέξη, ενώ από το 21
και μετά γράφονται σε χωριστές
λέξεις.

Όταν το επίθετο μισός,
μισή, μισό είναι σύνθετο
με απόλυτα αριθμητικά, γράφε-
ται:
ñ -ήμισι (ύστερα από σύμφωνο).

π.χ. τεσσερισήμισι μέρες
ñ -μισι (ύστερα από φωνήεν).

π.χ. τεσσεράμισι μέτρα
Όταν είναι σύνθετο με το ένας ή το
μία, γράφεται με η και ι.
π.χ. ενάμισης αιώνας, ενάμισι λε-

πτό

7.5

7.6

Oρισμένα τροπικά επιρ-
ρήματα λήγουν και σε -α
και σε -ως αλλά έχουν διαφορετι-
κή σημασία.
π.χ. ιδιαίτερα (= κυρίως)

ιδιαιτέρως (= χωριστά)



ε. Πήγαινε αμεσ...... στο δωμάτιό σου.

Tο θέμα πρέπει να λυθεί αμεσ...... από τον διευθυντή κι όχι από τρίτους.

στ. Περάσαμε εκτακτ...... στο πάρτι του Φάνη.

Έφυγε εκτακτ...... για το νοσοκομείο.

ζ. Θα βρεθούμε στις 8 ακριβ...... .

Tα ρούχα φέτος είναι πολύ ακριβ...... .

η. Συμπεριφέρεται αδιακριτ...... σε όλους.

Όλοι οι άνθρωποι αδιακριτ...... έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση.

Bάζω ι ή υ;
Συμπληρώνω τα κενά των λέξεων και βάζω τόνους όπου χρειάζεται.

δ.....σάρεστος δ.....στηλος

δ.....σέγγονος δ.....σπνοια

δ.....τροχο δ.....σεύρετος

δ.....σκίνητος δ.....ψήφιος

δ.....ώροφο δ.....φθογγος

δ.....κλινος δ.....σπιστος

δ.....σεκτος δ.....μετρος

δ.....σθυμία δ.....στιχο

δ.....κέφαλος δ.....σνόητο

Bάζω η, ι, υ ή ει;
Συμπληρώνω τις καταλήξεις των ρημάτων και βάζω τόνους.

α. Aκολουθ.....τε πάντα τις υποδείξεις των τροχονόμων.

β. Σταματ.....στε στη διασταύρωση, ελέγξτε δεξιά κι αριστερά και διασχ.....στε

προσεκτικά.

γ. Tραβ.....ξτε την πόρτα και σιγουρευτ.....τε ότι την κλειδώσατε.

δ. Προχωρ.....στε στον διάδρομο, κρατηθ.....τε από τις χειρολαβές και αφ.....στε

χώρο για τους υπόλοιπους επιβάτες.

ε. Σε περίπτωση φωτιάς απομακρυνθ.....τε από τον χώρο και τηλεφων.....στε

στην πυροσβεστική.
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Yπόγειες διαδρομές

Γράφουμε δι(σ)- με ι
(γιώτα) για να δηλώσου-
με ότι το β′ συνθετικό της λέξης
υπάρχει δύο φορές.
π.χ. δίκυκλο, δισύλλαβο κ.ά.
Γράφουμε δυσ- με υ (ύψιλον)
όταν οι λέξεις δηλώνουν δυσκο-
λία ή κακό αποτέλεσμα.
π.χ. δυστύχημα, δυσχέρεια κ.ά.

7.7

7.8



στ. Διαν.....στε λίγα μέτρα με το αυτοκίνητο και στη συνέχεια περπατ.....στε κα-

τά μήκος της παραλίας.

ζ. Aυξ.....στε τις βιταμίνες και ενισχ.....στε τον οργανισμό σας.

Eξασκούμαι στην ορθογραφία!
Συμπληρώνω τα γράμματα που λείπουν στις παρακάτω λέξεις και βάζω τόνους
όπου χρειάζεται.

προάστ.....ο αποπν.....κτ.....κός ταχ.....τερος

προβλ.....ματ.....κός υπόγ.....ος παράδ.....γμα

ακρ.....β......α κ.....κλοφορ.....ακός σ.....δ.....ρόδρομος

λε.....φόρος εγκ.....νια σ.....γκρ......ση

υ.....οθετώ λ.....τουργώ μεί.....ση

πλεονέκτ.....μα σ.....ζήτ.....ση ξ.....μέρ.....μα

μετροπόντ.....κας Ομόν.....α ενθουσ.....ασμός

πανεπ.....στήμ.....ο πλατ.....α Κ.....φ.....σιά
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Yπόγειες διαδρομές

Προς τους γονείς

Eπιμείνετε περισσότερο στην ορθογραφία των αριθμητικών, όπου γίνο-
νται συχνά λάθη, και βοηθήστε τα παιδιά προτρέποντάς τα να εξασκη-
θούν με ασκήσεις από τα βιβλία Γίνομαι άριστος στη Γλώσσα, E ′ Δημο-
τικού, N. Σάκκου, εκδ. Σαββάλας και Γλωσσικές Aσκήσεις για την E′ Δη-
μοτικού, N. Σάκκου - A. Στράτου, εκδ. Σαββάλας.

7.9



Γράφουμε σωστά;

Kυκλώνω το σωστό.

1. Kληρονόμησε από τη θεία της ένα σπίτι ............. .
α. νεοκλασσικό β. νεοκλασικό

2. Δεν κατάφερε να κρατήσει την ............. .
α. ισορροπία της β. ισοροπία της

3. Mου αρέσει το κατσικίσιο γάλα κι όχι το ............. .
α. πρόβειο β. πρόβιο

4. Για να βρεις το μουσείο, πρέπει να πας προς τα ............. .
α. βόρια β. βόρεια

5. Oι γονείς του Δημήτρη μένουν στη ............. .
α. Θεσσαλονίκη β. Θεσαλονίκη

6. Nα μάθετε στη ζωή σας να είστε ............. .
α. ειλικρινής β. ειλικρινείς

7. Tο υλικό αυτό δεν είναι ............. .
α. διαφανές β. διαφανής

8. Tο τρένο είναι πιο αργό από το ............. .
α. μετρό β. μετρώ

9. Tο μεγαλύτερο πρόβλημα πολλών σύγχρονων πόλεων είναι το ............. .
α. κυκλοφορικό β. κυκλοφοριακό

10. Το σπίτι που αγόρασαν είναι ............. .
α. διόροφο β. διώροφο
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8. 28η Oκτωβρίου

Bάζω αι ή ε;
Συμπληρώνω τις καταλήξεις των ρημάτων στις παρακάτω προτάσεις.

α. Bιαστείτ..... γιατί έρχετ..... το λεωφορείο.

β. Δε θέλετ..... να μάθετ.... την αλήθεια;

γ. Δεν επιτρέπετ..... να αγγίζετ..... τα αγάλματα του μουσείου.

δ. Ξέρετ..... αν το διαμέρισμα αυτό νοικιάζετ.....;

ε. Eσείς πόσα παιδιά έχετ....;

στ. Nα προσέχετ..... όταν χρειάζετ..... να διασχίσετ..... τον δρόμο.

ζ. Δεν τρώγετ..... με τίποτε το φαγητό που φτιάξατ..... .

η. Aνοίγετ....., σας παρακαλώ, το παράθυρο, γιατί ο κύριος ζεσταίνετ..... .

θ. H απεργία των γιατρών συνεχίζετ..... για τέταρτη μέρα.

Bάζω -ής ή -ώδης;
Συμπληρώνω τις καταλήξεις των επιθέτων και βάζω τόνους όπου πρέπει.

η περιπετει........... ιστορία ο θεμελι........... νόμος

η ευτυχ........... κατάληξη η βαλτ........... έκταση

η παταγ...........  αποτυχία ο αφελ........... μαθητής

η συνηθ........... δικαιολογία ο μανι........... χαρτοπαίκτης

η αυταρκ........... χώρα ο λαοφιλ........... πολιτικός

ο χειμαρρ...........  λόγος η παροιμι........... φράση

η προσεχ........... εβδομάδα η δυσχερ........... θέση

Bάζω αερ- ή αερο-;
Συμπληρώνω τα κενά στην οικογένεια της λέξης αέρας και βάζω τόνους όπου
χρειάζεται.

...........δρόμιο ...........συνοδός ...........στατο

...........ινος εξ...........ισμός ...........ικό

υγρ...........ιο ευ...........ος ...........πλάνο

...........βιος αντι...........πορικός ...........άτος
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...........γέφυρα ...........σακος ...........πειρατεία

...........θερμο ...........αγωγός ...........άκι

...........διάδρομος ...........ίζω ...........ιούχος

Γράφω λιπ(ο)- ή λειψ(ο)-;
Συμπληρώνω τα κενά στην οικογένεια της λέξης λείπω και βάζω τόνους όπου
χρειάζεται.

...............θυμία ...............ψυχος .........ός

...............τάκτης εγκατά...............η ελ.........ής

έλ.........η .........ανο ...............υδρία

...............βαρής .........σαρκος παρά...............η

έκ...............η ανελ...............ώς ...............θυμος

Eξασκούμαι στην ορθογραφία!
Συμπληρώνω τα γράμματα που λείπουν στις παρακάτω λέξεις και βάζω τό-
νους όπου χρειάζεται.

πολ.....βόλο λ.....σσα ψ.....ρα

αμ.....λ.....τος σκοτ.....νός σφ.....ρ.....χτρα

σ.....ρ.....να σ.....ναγερμός υπόγ.....ο

φρ.....χτός τραγ.....δία αφετ.....ρία

σκελετ.....μένος καλοσ.....νη ορ.....νός

αν.....πόφορος β.....μβαρδ.....σμός π.....ρίτ.....δα

(ο) .....μος μεταχ.....ρίζομαι τ.....φλός

καλ.....βι ρ.....θμός αποκλ.....ω

30

28η Oκτωβρίου

8.4

8.5



9. Iστορίες με ζώα

Bάζω η, ι, υ ή ει;
Συμπληρώνω τα κενά των παρακάτω μετοχών.

ανθ.....σμένος ευτυχ.....σμένος

αγαπ.....μένος μεθ.....σμένος

δυστυχ.....σμένος πετυχ.....μένος

δακρ.....σμένος μετρ.....μένος

μελετ.....μένος αναπτ.....γμένος

λυπ.....μένος δαν.....σμένος

απολ.....μένος μαθ.....μένος

ζορ.....σμένος μολ.....σμένος

απομακρ.....σμένος τιμωρ.....μένος

αυξ.....μένος συμφων.....μένος

ενισχ.....μένος φοβ.....σμένος

στολ.....σμένος σκ.....σμένος

Bάζω ο ή ω;
Συμπληρώνω τα κενά των παρακάτω μετοχών και βάζω τόνους όπου πρέπει.

αγχ.....μένος παραγ.....μένος

ενδιαφερ.....μενος κυκλ.....μένος

ανανε.....μένος τεντ.....μένος

εξαρτ.....μενος εμπλεκ.....μενος

νοικιαζ.....μενος ιδρ.....μένος

τυφλ.....μένος μετανι.....μένος

αναμεν.....μενος περιστρεφ.....μενος

θυμ.....μένος διερχ.....μενος

υποσχ.....μενος προσδοκ.....μενος

τελει.....μένος αναπτυσσ.....μενος

μεμον.....μένος δικαι.....μένος
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Oι κλιτές μετοχές λήγουν σε:
ñ -ημένος (με η) από ρή-

ματα σε -άνω, -αίνω ή -ώ.
π.χ. νικώ → νικημένος

ñ -υμένος / -υσμένος (με υ) από
ρήματα σε -ύω και -ύνω.
π.χ. διευκολύνω → διευκολυ-

μένος
ñ -ισμένος (με ι) από ρήματα σε

-ώ, -ούμαι και -ίζω.
π.χ. σκαλίζω → σκαλισμένος

Εξαιρούνται τα: αθροισμένος, δα-
νεισμένος, δακρυσμένος, πρησμέ-
νος κ.ά.

Oι κλιτές μετοχές λήγουν
σε:
ñ -ωμένος (με ω) από ρήματα

σε -ώνω.
π.χ. απλώνω → απλωμένος

ñ -ώμενος (με ω) από ρήματα
σε -ώμαι.
π.χ. τιμώμαι → τιμώμενος

ñ -όμενος (με ο) από ρήματα σε
-ομαι.
π.χ. εργάζομαι → εργαζόμε-

νος

9.1
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Bάζω ε ή ευ;
Συμπληρώνω τα κενά των παρακάτω μετοχών.

απογοητ.....μένος δουλ.....μένος

μαγ.....μένος βραβ.....μένος

μαζ.....μένος χαζ.....μένος

προοδ.....μένος φυτ.....μένος

κουρ.....μένος διαπιστ.....μένος

δημοσι.....μένος ταξιδ.....μένος

μαγειρ.....μένος παιν.....μένος

ανακατ.....μένος ονειρ.....μένος

αποθηκ.....μένος λαθ.....μένος

πονηρ.....μένος απαγορ.....μένος

δεσμ.....μένος λατρ.....μένος

Bάζω μ ή μμ;
Συμπληρώνω τα κενά των παρακάτω μετοχών.

σκυ.....ένος φρεσκοτρι.....ένος

σκα.....ένος θα.....ένος

τοποθετη.....ένος αφηρη.....ένος

ανα.....ένος βα.....ένος

πασαλει.....ένος αφη.....ένος

σηκω.....ένος ρα.....ένος

εστε.....ένος κατεστρα.....ένος

κο.....ένος τελειω.....ένος

Eξασκούμαι στην ορθογραφία!
Συμπληρώνω τα γράμματα που λείπουν στις παρακάτω λέξεις και βάζω τό-
νους όπου χρειάζεται.

μ.....ρίζω δ.....δ.....μος παν.....γ.....ρι

ιδι.....τερος γν.....ριμία δαγκ.....ματιά

σ.....λλογίζομαι περ.....βόλι φ.....λότ.....μο

κακι.....μένος μετανι.....μένος υπ.....ρέτης

.....κογέν.....α επ.....πόλ.....ος αν.....ποχώρ.....τος
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9.3

9.4

9.5

Oι κλιτές μετοχές λήγουν
σε:
ñ -εμένος όταν παράγονται από

ρήματα σε -εύω και ο αόριστός
τους λήγει σε -ψα (και όχι σε
-σα).
π.χ. παιδεύω → παιδεμένος

ñ -ευμένος όταν παράγονται από
ρήματα σε -εύω και ο αόριστός
τους λήγει σε -σα (και όχι σε
-ψα).
π.χ. εκπαιδεύω → εκπαιδευ-

μένος

Oι κλιτές μετοχές γράφο-
νται με δύο μ αν πριν από
την κατάληξη -ω του ρήματος από
το οποίο σχηματίζονται υπάρχει π,
β, φ ή πτ.
π.χ. γράφω → γραμμένος
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