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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 ΣΤ΄ Δημοτικού και του
Τετραδίου Εργασιών και έτσι οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα
να αφομοιώνουν τη γραμματική και συγχρόνως να εξασκού-
νται 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. Tα ψάθινα καπέλα

Eξασκούμαι στα όμοια σύμφωνα!
Συμπληρώνω τα κενά των παρακάτω λέξεων.

α. κ ή κκ;

η σα......ούλα, η λα......ούβα, κό......ι-

νος, δια......ρίνω, η ε......λησία, η ε......ί-

νηση, το ξω......λήσι, ε......ωφα-

ντι......ός, το πα......έτο, η κου......ίδα, το

κό......αλο, ο κού......ος

β. λ ή λλ;

το κο......άρο, ο κα......ιτέχνης, το

φι......ί, η συ......ογή, φυ......οβόλος, η α......η......ογραφία, η E......άδα, ε......ει-

πτικός, η ανα......ογία, τα μα......ιά, το κύπε......ο, το καπέ......ο

γ. μ ή μμ;

το διάλει......α, το διάλυ......α, η συ......ετρία, η περί......ετρος, το γρά......α,

φρεσκοτρι......ένος, το κλά......α, η κο......ώτρια, συ......ετέχω, έ......εσος, το

εκατο......ύριο, η υπο......ονή, το στέ......α, πλη......υρίζω, ο......αλός

δ. ν ή νν;

το κα......άλι, ο τύρα......ος, η γέ......ηση, τα γε......έθλια, η γε......ιά, το

σύ......εφο, ε......ιακόσια, ε......ιά, ε......ε......ήντα, έ......ατος, η παρά......οια, η

Πελοπό......ησος, η γε......ειάδα, συ......ε......οούμαι, τα Iωά......ι......α,

γε......αίος

ε. π ή ππ;

ο ι......όδρομος, το τό......ι, το πα......ούτσι, ο πα......ούς, το κα......έλο, ο Φί-

λι......ος, ο ι......ότης, παρα......ατώ, οι Φιλι......ίνες, η κά......αρη

στ. ρ ή ρρ;

ά......ωστος, η απο......ία, απο......ίπτω, λε......ώνω, ο κατα......άκτης,

σύ......ιζα, μετα......υθμίζω, η μεταφο......ά, η δια......οή, το επί......ημα, η

ισο......οπία, το κα......άβι, οι Σέ......ες, το βά......ος, ετοιμό......οπος, το

Aντί......ιο
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1.1

Σε πολλές λέξεις της ελλη-
νικής γλώσσας γράφονται
δύο όμοια σύμφωνα, τα οποία προ-
φέρονται ως ένας φθόγγος. Aυτό
συμβαίνει μόνο στα σύμφωνα: ββ,
κκ, λλ, μμ, νν, ππ, ρρ, σσ και ττ.
π.χ. αλλαγή, κομμάτι, θάρρος κ.ά.



ζ. σ ή σσ;

περι......ότερο, η ανά......α, η ακροθαλα......ιά, η άβυ......ος, η Kνω......ός, το

συ......ίτιο, η μέλι......α, η διάλυ......η, η λύ......α, η γλω......οφαγιά, το

Kολο......αίο, ο Παρνα......ός, η πά......α, η Θε......αλία, το τα......άκι, το κυπα-

ρί......ι, το βύ......ινο, σύ......ωμος

η. τ ή ττ;

περι......ός, το χα......ίρι, ελα......ώνω, η A......ική, ο θάνα......ος, πρά......ω, η

ή......α, η Bρε......ανία, το κύ......αρο, η κό......α, ο Yμη......ός, αή......η......ος,

κα......ορθώνω, το πο......άμι, το ελά......ωμα, κου......ός, πλή......ω, η

Φρεα......ύδα

Bρίσκω το σωστό.
Γράφω μέσα στα κουτάκια για τις λέξεις που είναι σωστά γραμμένες και 
για τις λέξεις που είναι λάθος γραμμένες.

α. βαρετός η. σπανακόπιττα

β. κρυστάλινος θ. μετάλλιο

γ. Σάββατο ι. παλίρροια

δ. ναυμαχία ια. λακάκι

ε. συμαθήτρια ιβ. ιπικό

στ. Mεσσηνία ιγ. παπαγάλλος

ζ. κόλυβα ιδ. πίσσα

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

λαγ.....νικό Φάλ.....ρο δακρ.....ζω

θ.....μάμαι παμπάλ.....ος Λ.....καβ.....ττός

οβ.....δα κρ.....φά γκρ.....ζος

πολ.....τέλ....α αν.....χτός β.....σσ.....ν.....
χαρακτ.....ρας κο.....ένος κατακόρ.....φα

κοντ.....λ.....γίς προκλ.....τ.....κός τσαλαπετ.....νός

στρω.....ένος πετσ..... K.....ριακή

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

ΛΣ
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Tα ψάθινα καπέλα

1.2

1.3



2. Tαξιδεύοντας με ελέφαντα

Eξασκούμαι στους χρόνους του παρόντος!
Συμπληρώνω τις καταλήξεις των ρημάτων και βάζω τόνους όπου χρειάζεται.

α. Πηγαίν......... συχνά στο χωριό μας.

β. Tο κρέας δεν έχ......... ψηθ......... .

γ. Δεν ταξιδεύ......... με αεροπλάνο,

γιατί φοβάμαι.

δ. Oι ορειβάτες ανεβαίν......... το βουνό.

ε. Tι ώρα ξυπν......... και πότε φεύγ.........
για το σχολείο σας;

στ. Eσύ γιατί δεν έχ......... διαβάσ.........;

ζ. H Eλένη ποτίζ......... τα λουλούδια

γιατί έχ......... μαραθ......... .

η. Ξοδεύ......... πολλά χρήματα γι’ αυτό δε σου μέν.........τίποτα.

θ. Έχ......... αρχίσ......... μαθήματα χορού στον ελεύθερο χρόνο μου.

Eξασκούμαι στους χρόνους του παρελθόντος!
Συμπληρώνω τις καταλήξεις των ρημάτων και βάζω τόνους όπου χρειάζεται.

α. Tα παιδιά ξεκίνησ......... για το σχολείο.

β. Σε περίμεν......... τρεις ώρες, αλλά

βαρέθηκα κι έφυγ......... .

γ. Tο κτίσιμο είχ......... τελειώσ.........
από πέρσι.

δ. H ομιλία άρχισ......... με καθυστέρηση.

ε. Eίχ......... αποφασίσ......... να φύγου-

με όταν ήρθατε.

στ. Tην ώρα που εσύ τηλεφώνησ.........,

εγώ μελετούσ......... .

ζ. Δεν είχ......... καταλάβ...... ότι οι φίλοι σου σε κορόιδευ.........;

η. Oι επιβάτες κατέβηκ......... από το τρένο.
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Oι χρόνοι του παρόντος δη-
λώνουν μια ενέργεια που
γίνεται ή έχει ολοκληρωθεί στο
παρόν και είναι:
ñ ο ενεστώτας.

π.χ. Bρέχει όλη την ημέρα.
ñ ο παρακείμενος.

π.χ. H βροχή έχει σταματήσει.

Oι χρόνοι του παρελθόντος
δηλώνουν μια ενέργεια που
έγινε στο παρελθόν και είναι:
ñ ο παρατατικός.

π.χ. Xθες διάβαζα όλη την ημέρα.
ñ ο αόριστος.

π.χ. Δεν το διάβασα το κείμενο.
ñ ο υπερσυντέλικος.

π.χ. Eίχα διαβάσει κάτι ανάλογο.

2.1

2.2



Eξασκούμαι στους χρόνους του μέλλοντος!
Συμπληρώνω τις καταλήξεις των ρημάτων και βάζω τόνους όπου χρειάζεται.

α. Θα σου τηλεφωνήσ......... μόλις έχω

νέα.

β. Tι δώρο θα πάρ......... στους γονείς

σας;

γ. Θα έχ......... φτάσ......... στο αεροδρό-

μιο, προτού φύγει η πτήση σου;

δ. Tι ώρα θα τελειώσ......... τα μαθήμα-

τά σας;

ε. Στο εξής τα παιδιά θα διασχίζ.........
προσεκτικά τον δρόμο.

στ. Δε θα περιμέν......... πότε θα μας τη-

λεφωνήσετε.

ζ. Eσείς θα έχ......... αποφασίσ......... ως

αύριο;

η. Λόγω της οικονομικής κρίσης πολλά μαγαζιά θα κλείσ......... .

Bάζω η, ι, υ ή ει;
Συμπληρώνω τα κενά των χρονικών επιρρημάτων και βάζω τόνους όπου χρει-
άζεται.

αύρ.....ο επ.....τέλους

έπ.....τα σ.....μερα

.....στερα πρόπερσ.....
πρ.....ν σ.....χνά

καθ.....μερ.....νά μόλ.....ς

κ.....όλας σπάν.....α

ευθ.....ς σ.....νέχ.....α

ήδ..... π.....α

σ.....ν.....θως ολ.....μερ.....ς

αυθ.....μερόν ολον.....χτ.....ς
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Tαξιδεύοντας με ελέφαντα

Oι χρόνοι του μέλλοντος
δηλώνουν μια ενέργεια
που θα γίνει ή θα ολοκληρωθεί
στο μέλλον και είναι:
ñ ο συνοπτικός μέλλοντας.

π.χ. Tι θα διαβάσεις;
ñ ο εξακολουθητικός μέλλο-

ντας.
π.χ. Aύριο όλη την ημέρα θα

διαβάζω.
ñ ο συντελεσμένος μέλλοντας.

π.χ. Θα έχω διαβάσει ως τις 9
μ.μ.

Xρονικά επιρρήματα εί-
ναι οι άκλιτες λέξεις που
φανερώνουν χρόνο, απαντούν
στην ερώτηση «πότε;» και είναι
τα εξής: μετά, αργά, ξαφνικά, αρ-
γότερα, απόψε, χθες, φέτος, πά-
ντα, ποτέ, ξανά κ.ά.

2.3

2.4



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

κάπ.....τε απ.....ψε τ.....τε

αμέσ.....ς άλλ.....τε ν.....ρίς

φέτ.....ς εγκαίρ.....ς οπ.....τεδήπ.....τε

τ.....ρα ακ.....μη αργ.....τερα

συγχρ.....ν.....ς πρ.....τύτερα ταυτ.....χρ.....να

κατ.....πιν απ.....βραδίς πρ.....χθές

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

αυτοπεπ.....θ.....ση καλ.....βα αποτ.....χ.....α

κοκκ.....ν.....πός στ.....χημα εξ.....μερ.....μένος

αμετάπ.....στος ψ.....χρ.....μία αντ.....ρρ.....ση

μ.....θ.....στόρ......μα καθ.....στέρ.....ση δ.....στ.....χώς

αντ.....κρ......ζω πρό.....ρα ταχ.....τ.....τα

ν.....κιάζω υποζ.....γιο εξ.....φρεν.....κός
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Tαξιδεύοντας με ελέφαντα

2.5

2.6

Προς τους γονείς

Yπενθυμίστε στα παιδιά τους χρόνους των ρημάτων και τα χρονικά επιρ-
ρήματα, καθώς τα έχουν διδαχθεί και σε προηγούμενες τάξεις, και προ-
τρέψτε τα να εξασκηθούν περισσότερο με ασκήσεις από τα βιβλία
Γλωσσικές Aσκήσεις για τη ΣΤ΄ Δημοτικού, N. Σάκκου - A. Στράτου, εκδ.
Σαββάλας και Γίνομαι άριστος στη Γλώσσα, ΣΤ΄ Δημοτικού, N. Σάκκου,
εκδ. Σαββάλας.



3. Δύο μέρες στο βουνό

Bάζω η, ι, υ ή ει;
Συμπληρώνω τα κενά των επιθέτων και βάζω τόνους όπου χρειάζεται.

διάσ.....μος αστ.....ος
νότ.....ος ισχ.....ρός
δαν.....κός επών.....μος
νηστ.....σιμος κατοικ.....σιμος
επικίνδ.....νος πλούσ.....ος
ορ.....νός υγι.....νός
σιωπ.....λός ανίκ.....τος
πρω.....νός γνήσ.....ος
κρ.....ος υπόγ.....ος
τολμ.....ρός θηλ.....κός
γλ.....κός άσχ.....μος
βραδ.....νός βρόμ.....κος
βόρ.....ος πρόθ.....μος
ευαίσθ.....τος τέλ.....ος

Bάζω αι ή ε;
Συμπληρώνω τα κενά των επιθέτων και βάζω τόνους όπου χρειάζεται.

κορυφ.......ος κεφαλ.......ος

πειναλ.......ος ν.......ος

τελευτ.......ος αφαιρετ.......ος

προσθετ.......ος θαρραλ.......ος

παμπάλ.......ος γενν.......ος

φαν.......ρός καυτ.......ρός

στιγμι.......ος μηνι.......ος

επιπόλ.......ος μειωτ.......ος

βροχ.......ρός ζουμ.......ρός

εβδομαδι.......ος εξεταστ.......ος

διαιρετ.......ος ωρ.......ος
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Oι πιο συνηθισμένες καταλήξεις των
επιθέτων είναι οι εξής:
ñ -ηλός. π.χ. χαμηλός κ.ά.
ñ -ηρός. π.χ. ζωηρός κ.ά.
ñ -ητος/-ητός. π.χ. αγαπητός κ.ά.
ñ -ήσιμος. π.χ. συζητήσιμος κ.ά.

Eξαιρούνται: υπολογίσιμος, εμφανίσιμος κ.ά.
ñ -ικος/-ικός. π.χ. κλέφτικος κ.ά.
ñ -ιμος. π.χ. μόνιμος, πολύτιμος κ.ά.

Eξαιρούνται: έρημος, συνώνυμος, έτοιμος
κ.ά.

ñ -ινος/-ινός. π.χ. αληθινός κ.ά.
Eξαιρούνται: ανεύθυνος, ταπεινός, δεινός κ.ά.

ñ -ιος. π.χ. άγριος, άγιος κ.ά.
Eξαιρούνται: επιτήδειος, αντρίκειος κ.ά.

Άλλες συνηθισμένες κατα-
λήξεις των επιθέτων εί-
ναι οι εξής:
ñ -αίος.

π.χ. αρχαίος κ.ά.
ñ -έος.

π.χ. ρωμαλέος κ.ά.
ñ -ερός.

π.χ. φλογερός κ.ά.

3.1

3.2



Bάζω ο ή ω;
Συμπληρώνω τα κενά των επιθέτων και βάζω τόνους όπου χρειάζεται.

κοκκιν.....πός απότ.....μος ν.....πός

καμαρ.....τός μετρι.....φρων αδιάβρ.....χος

μονάχ.....ς χαρ.....πός αγουρ.....πός

αλματ.....δης αμαρτ.....λός αθ.....ος

σκυθρ.....πός ευγν.....μων παράτ.....λμος

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

προ.....πόθεση απαρ.....τ.....τος σ.....μ.....ωση

δ.....ήμερο μεγεθ.....ντ.....κός σακ.....διο

γ.....αλιά Παρνα.....ός μολ.....βι

ξέν.....αστος ορ.....βατικός χιον.....δρ.....μία

σ.....λλογος σ.....νοδ.....α δραστ.....ρ.....ότητα

απ.....τώ υπεύθ.....νος επικ.....ν.....νία

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

Σαν έφτασαν σε μια ράχη, τους καλ.....σόρ.....σε ο κρ.....ος αέρας. Αυτός ο αέρας

είχε περάσει από κάθε κορφή και κάθε λαγκαδ.....ά. Τον πήραν με βαθ.....ά ανα-

πνοή. Πουλάκια με άσπρη τραχ.....λιά κουνούσαν την ουρά τους στους θάμνους

κι ύστερα έφευγαν με γ.....ργό λαρ.....γγ.....σμό. Ένα κατσ.....κι κατάμαυρο έστε-

κε στην κόψη του βράχου. Οι βράχοι σχ.....μάτ.....ζαν σχ.....ματα σαν θε.....ρατα

σπίτια, που δεν ξέρεις ποιος τα κατ.....κεί. Οι γκρεμοί ήταν φ.....τεμένοι με πουρ-

νάρ.....α και κουμαριές. Αλλού κατέβ.....ναν γ.....μνοί και απότομοι, σαν να τους

είχες κόψει με σπαθί. Ο βράχος απάνω στον βράχο, ο λόφος απάνω στον λόφο

σχ.....μάτ.....ζαν το βουνό. Πελ.....ρια ήταν όλα. Και σ’ αυτό το ύψος ανέβ.....νε με

στροφές ο δρόμος. Ευτ.....χ.....σμένοι σε τούτο το θέαμα οι μικροί ταξ.....δ.....ώτες

κ.....ταξαν προς τις κορφές. Ένας τους φώναξε: «Γεια σας, ψ.....λά βουνά!».

Δύο μέρες στο βουνό

3.3

3.4

3.5
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Γράφουμε σωστά;

Kυκλώνω το σωστό.

1. Θα καλύψουμε τον τοίχο με ............ .
α. κισό β. κισσό

2. Tο σπίτι της Bαρβάρας είναι κάπου κοντά στον ............ .
α. Λυκαβηττό β. Λυκαβητό

3. Tα βάζα στις δυο γωνιές της σάλας είναι ............ .
α. Kινέζικα β. κινέζικα

4. Tο Σαββατοκύριακο θα πάμε εκδρομή στον ............ .
α. Παρνασό β. Παρνασσό

5. Aυτός ο φακός είναι ............ ;
α. μεγεθυντικός β. μεγενθυντικός

6. Eνημερώθηκα ότι η εκδρομή θα είναι ............ .
α. δυήμερη β. διήμερη

7. Tο ξύλινο ρολόι κόστιζε χίλιες διακόσιες ............ .
α. λίρες β. λύρες

8. Tο ταξίδι είχε διάρκεια ............ .
α. δεκαπέντε ώρες β. δέκα πέντε ώρες

9. Nτρεπόμουν τόσο πολύ, που δεν μπορούσα ούτε να τον ............ .
α. αντικρύσω β. αντικρίσω

10. Nα περάσουμε για φαγητό, αν δεν έχετε ............ .
α. αντίρρηση β. αντίρηση

18



4. Tο σπίτι του ποιητή Kαβάφη

Bάζω η, ι, υ ή ει;
Συμπληρώνω τα κενά των τοπικών επιρρημάτων και βάζω τόνους όπου χρει-
άζεται.

μακρ......ά ολόγ......ρα

δεξ......ά ψ......λά

εκ...... βόρ......α

π......σω αρ......στερά

χαμ......λά μεταξ......
τρ......γ......ρω καταγ......ς

δ......πλα απέναντ......
αντ......κρ...... δ......τ......κά

αντ......κρ......στά πλά......

Bάζω αι ή ε;
Συμπληρώνω τα κενά των επιθέτων και βάζω τόνους όπου χρειάζεται.

βί......ος πειναλ......ος

θαρραλ......ος φοβ......ρός

αφαιρετ......ος επιπόλ......ος

τελευτ......ος ωρ......ος

τρομ......ρός λαμπ......ρός

αναγκ......ος προσθετ......ος

ν......ος παμπάλ......ος

κεφαλ......ος αστραφτ......ρός

ακρ......ος αρχ......ος

καυτ......ρός ζουμ......ρός
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Tοπικά επιρρήματα είναι οι
άκλιτες λέξεις που φανε-
ρώνουν τόπο, απαντούν στην ερώ-
τηση «πού;» και είναι τα εξής: πά-
νω, κάτω, εδώ, μέσα, έξω, αλλού,
κάπου, παντού, μπροστά, ανάμε-
σα, κοντά κ.ά.

Oι πιο συνηθισμένες κατα-
λήξεις των επιθέτων είναι
οι εξής:
ñ -αίος.

π.χ. γενναίος κ.ά.
ñ -έος.

π.χ. ρωμαλέος κ.ά.
ñ -ερός.

π.χ. φλογερός κ.ά.

4.1

4.2



Bάζω η, ι, υ ή ει;
Συμπληρώνω τα κενά των επιθέτων και βάζω τόνους όπου χρειάζεται.

ουράν......ος επικίνδ......νος

περίφ......μος δ......λός

γλ......κός νηστ......σιμος

οικ......ος αλμ......ρός

πον......ρός επίσ......μος

φωτ......νός βόρ......ος

πρόθ......μος αυστ......ρός

φανταστ......κός μαγευτ......κός

τέλ......ος συνών......μος

φτ......νός συζητ......σιμος

κρ......ος υγι......νός

βιαστ......κός άδ......κος

ευαίσθ......τος υπεύθ......νος

Bάζω ο ή ω;
Συμπληρώνω τα κενά των επιθέτων και βάζω τόνους όπου χρειάζεται.

μεταξ......τός αδιάβρ......χος

παιδαρι......δης φουντ......τός

έν......χος αλματ......δης

αγουρ......πός απότ......μος

αθ......ος σκυθρ......πός

πρωτόγ......νος ευάλ......τος

ν......πός θυελλ......δης
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Oι πιο συνηθισμένες καταλήξεις
των επιθέτων είναι οι εξής:
ñ -ηλός. π.χ. χαμηλός κ.ά.
ñ -ηρός. π.χ. τολμηρός κ.ά.
ñ -ητος/-ητός. π.χ. αμίλητος κ.ά.
ñ -ήσιμος/-ίσιμος. π.χ. κατοικήσιμος κ.ά.
ñ -ικος/-ικός. π.χ. γέρικος, ενικός κ.ά.
ñ -ιμος. π.χ. νόμιμος κ.ά.

Eξαιρούνται: έρημος, εύθυμος, έτοιμος
κ.ά.

ñ -ινος/-ινός. π.χ. καλοκαιρινός κ.ά.
Eξαιρούνται: σκοτεινός, ανεύθυνος, δει-
νός κ.ά.

ñ -ιος. π.χ. άγιος, άγριος κ.ά.
Eξαιρούνται: επίγειος, όμοιος κ.ά.

Oι πιο συνηθισμένες κατα-
λήξεις των επιθέτων είναι
οι εξής:
ñ -ώδης. π.χ. βλακώδης κ.ά.
ñ -ωπός. π.χ. κιτρινωπός κ.ά.
ñ -ωτός. π.χ. αγκαθωτός κ.ά.

4.3

4.4



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

νοσοκομ.....ο πρ.....τοτ.....πία στ.....βάζω

πρόσ.....ψη κ.....ροπ.....γιο πετρ.....λ.....ο

φ.....λλο ορθ.....γ.....νιος κατ.....φλι

φ.....λντ.....σι ανάγλ.....φος αυτοκράτ.....ρα

Aλεξάνδρ.....α μανι.....δης βα.....ένος

επιβλ.....τ.....κός έν.....κος γ.....ψινος

επίπλ.....ση ερασ.....τεχν.....κός σκυ.....ένος

αμφιβ.....λία (ο) τ.....χος .....σοδος

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

Η οικ.....α της Πηνελόπης Δέλτα στην Κηφ.....σιά είναι χαρακτ.....ρ.....στικό

δ.....γμα της νεοκλασ.....κής αρχ.....τεκτον.....κής των αρχών του 20ού αι.....να,

με πολλά στ.....χεία από τη μεσαι.....νική αρχ.....τεκτον.....κή. Σε αντ.....θεση με

τις σ.....γχρονες κατ.....κίες της περιοχής που είναι αποκο..........ένες από τον

έξ..... κόσμο με ψ.....λούς μαντρότ.....χους, το σπίτι της Δέλτα είναι αν.....χτό στα

μάτια των περαστ.....κών. Στη νοτ.....οδ.....τ.....κή πλευρά του κτ.....ρίου κατα-

σκεύασαν έναν χ.....ρο εργασίας για τη συγγραφέα και εγκατέστ.....σαν έναν

εξ.....τερ.....κό ανελκ.....στ.....ρα.

Το εσ.....τερ.....κό του είναι λ.....τό, με ξ.....λ.....νες επενδ.....σεις, χωρίς όμ.....ς

γ.....ψ.....νες διακοσμ.....σεις. Στο ισόγ.....ο λ.....τουργεί έκθεση όπου εκτίθε-

ντ..... φ.....τογραφίες, έγγραφα, επ.....στολές, προσ.....πικά ενθ.....μήματα, τα

πρώτα εξ.....φ.....λλα των βιβλίων της Δέλτα καθώς και το γράμμα που άφησε

στα παιδιά της πριν αυτοκτ.....νήσει (2 Μα.....ου 1941, την ημέρα που τα γερ-

μαν.....κά στρατεύματα έμπ.....ναν στην Αθ.....να). Δεν υπάρχουν παλ.....ά

έπ.....πλα. Μόνο τα δύο μαρμάρ.....να τζάκια, τα ξ.....λόγλ.....πτα στην αίθουσα

που σήμερα είναι αναγν.....στήριο και η ξ.....λοκάμαρα, όπου συγκεντρ.....νό-

ταν η οικογέν.....α τις ηλ.....όλουστες μέρες του χειμ.....να.
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5. Mικρές αγγελίες

Bάζω η, ι, υ ή ει; 
Συμπληρώνω τα κενά των αριθμητικών επιθέτων και βάζω τόνους όπου χρει-
άζεται.

α. δ......ο αυτοκίνητα

β. τρ......α σπίτια

γ. πεν......ντα άτομα

δ. τρ......ς κυρίες

ε. τέσσερ......ς καρέκλες

στ. εκατομμ......ρ......α φορές

ζ. χ......λια ευρώ

η. μ......α οικογένεια

θ. ......κοσι σκαλιά

ι. τρ......άντα χρόνων

ια. εξ......ντα λεπτά

ιβ. έξ...... ώρες

Γράφω -ήμισι ή -μισι;
Συμπληρώνω τις καταλήξεις των αριθμητικών επιθέτων και βάζω τόνους όπου
χρειάζεται.

α. εννιά..........  χιλιοστά

β. πεντέ..........  κιλά

γ. δυό..........  μέτρα

δ. τρεισ..........  αιώνες

ε. τεσσερά..........  χιλιόμετρα

στ. τεσσερισ..........  ώρες

ζ. εφτά..........  εκατοστά

η. τριά..........  χρόνια

θ. ενά..........  αυγό
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Όταν το επίθετο μισός, -ή,
-ό είναι σύνθετο με απόλυ-
τα αριθμητικά, γράφεται:
ñ -ήμισι ύστερα από σύμφωνο.
ñ -μισι ύστερα από φωνήεν.
Eάν το α΄ συνθετικό είναι το ένας ή
το μία, γράφονται με η στην κατά-
ληξη.
π.χ. ενάμισης τόνος, μιάμιση ώρα.

Tα αριθμητικά επίθετα, ανά-
λογα με τη σημασία τους,
χωρίζονται σε:
ñ απόλυτα.

π.χ. εφτά βιβλία
ñ τακτικά.

π.χ. πέμπτος μήνας
ñ πολλαπλασιαστικά.

π.χ. πενταπλό χτύπημα
ñ αναλογικά.

π.χ. πενταπλάσια αξία.

5.1

5.2



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

δ.....δεκα  μήνες τετρακ.....σια  στρέμματα

.....χτ..... τσάντες πρ.....τος  μαθητής

εκατ..... σελίδες εν.....ς  έτους

τεσσάρ.....ν  παιδιών όγδ.....ο  πάτωμα

έβδ.....μος  όροφος δεκα.....χτ..... κορίτσια

δ.....δέκατος  παίχτης δεκατρι.....ν  αγοριών

Γράφω με μία ή με δύο λέξεις;
Διαγράφω τη λέξη που είναι λάθος γραμμένη.

α. Aγόρασα δεκαέξι/δέκα έξι πιάτα.
β. Eίμαι σαρανταπέντε/σαράντα πέντε

ετών.
γ. O αθλητής του σχολείου μας τερμάτι-

σε δεκατοςπέμπτος/δέκατος πέ-
μπτος.

δ. Tου δάνεισα εκατόν εβδομήντα/εκα-
τονεβδομήντα ευρώ.

ε. Στην τελική κατάταξη κατέλαβε την
εξηκοστή τέταρτη/εξηκοστητέταρτη
θέση.

στ. Aύριο θα γιορτάσω τα τριακοσταόγδοα/τριακοστά όγδοα γενέθλιά μου.
ζ. Oι μαθητές της τάξης είναι εικοσιεννιά/είκοσι εννιά.

Eξασκούμαι στις συντομογραφίες!
Γράφω τις συντομογραφίες των παρακάτω φράσεων.

α. και άλλα → .............

β. και αλλού → .............
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Mικρές αγγελίες

Γράφονται με μία λέξη:
ñ τα απόλυτα αριθμητικά

από το 13 ως το 19.
ñ τα τακτικά αριθμητικά από το

πρώτος ως το δωδέκατος.
Γράφονται με δύο (ή και περισσό-
τερες) λέξεις:
ñ τα απόλυτα αριθμητικά από το

21 και μετά.
ñ τα τακτικά αριθμητικά από το

δέκατος τρίτος και μετά.

5.3

5.4

5.5



γ. τετραγωνικά μέτρα → .............

δ. και τα λοιπά → .............

ε. και λοιπά → .............

στ. και ούτω καθεξής → .............

ζ. τηλέφωνο → .............

η. σελίδα → .............

Eξασκούμαι στα αρκτικόλεξα!
Γράφω τα αρκτικόλεξα των παρακάτω φράσεων.

α. Eλληνική Oλυμπιακή Eπιτροπή

→ ..........

β. Hνωμένες Πολιτείες Aμερικής

→ ..........

γ. Oργανισμός Hνωμένων Eθνών

→ ..........

δ. Mέσα Mαζικής Eνημέρωσης

→ ..........

ε. Eθνικός Oργανισμός Φαρμάκων

→ ..........

στ. Eλληνικά Tαχυδρομεία

→ ..........

ζ. Oργανισμός Γεωργικών Aσφαλίσεων

→ ..........

η. Oργανισμός Tοπικής Aυτοδιοίκησης

→ ..........

θ. Φόρος Προστιθέμενης Aξίας

→ ..........

ι. Aριθμός Φορολογικού Mητρώου

→ ..........
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Συντομογραφίες λέγονται
οι συντομευμένες γραφές ο-
ρισμένων λέξεων που, αντί να τις
γράφουμε ολόκληρες, τις γράφου-
με για συντομία κομμένες.
π.χ. λόγου χάρη→λ.χ.

σημείωση→σημ.

Aρκτικόλεξα λέγονται οι συ-
ντομογραφίες που σχημα-
τίζονται από τα αρχικά γράμματα
φράσεων οι οποίες συνήθως δηλώ-
νουν ονομασίες συλλόγων, οργανι-
σμών, επιχειρήσεων, εταιρειών,
ιδρυμάτων κ.ά. Γράφονται με κεφα-
λαία γράμματα και συνήθως χωρίς
τελεία ανάμεσά τους, εκτός αν μια
λέξη αποδίδεται με δύο γράμματα.
π.χ. Aνώτατο Eκπαιδευτικό  Ίδρυμα

→ AEI
Hλεκτρονικός Yπολογιστής →
H/Y

5.6



Eξασκούμαι στις συντομογραφίες!
Γράφω τι σημαίνουν οι παρακάτω συντομογραφίες.

α. π.μ. → .....................................................................
β. μ.μ. → .....................................................................
γ. π.χ. → .....................................................................
δ. π.X. → .....................................................................
ε. μ.X. → .....................................................................

στ. αι. → .....................................................................
ζ. εκ. → .....................................................................
η. χλμ.→ .....................................................................

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

δ.....άρι ανακ.....νισμένο κατ.....κίδιο

εντ.....χισμένος νεόκτ.....στο ισόγ.....ο

ευκ.....ρία επένδ.....ση σ.....ναγερμός

δι.....ροφος νεόδμ.....το κ.....νόχρ.....στα

πλ.....σίον .....μι.....πόγ......ο ρετ.....ρέ

ενι.....ος .....μι.....π.....θριος φ.....τητής
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5.7

5.8

Προς τους γονείς

Yπενθυμίστε στα παιδιά τα αριθμητικά, τις συντομογραφίες και τα αρκτι-
κόλεξα, τα οποία λογικά γνωρίζουν, αφού τα έχουν διδαχθεί και σε
προηγούμενες τάξεις. Ωστόσο, καλό είναι να τα επαναλάβουν και να
εξασκηθούν με ασκήσεις από τα βιβλία Γίνομαι άριστος στη Γλώσσα,
ΣΤ΄ Δημοτικού, N. Σάκκου, εκδ. Σαββάλας και Γλωσσικές Ασκήσεις για
τη ΣΤ΄ Δημοτικού, N. Σάκκου - Α. Στράτου, εκδ. Σαββάλας.



6. Kύριε, μας ενοχλείτε...

Eξασκούμαι στα θηλυκά ουσιαστικά σε -η.
Συμπληρώνω τις καταλήξεις των ουσιαστικών.

την πόλ...... οι διενέξ......

των ασκήσ...... τις φράσ......

οι κυβερνήσ...... της πρότασ......

η δίωξ...... των εκτελέσ......

τις συντάξ...... την ένεσ......

της ποίησ...... η απόφασ......

την έκπληξ...... τις συστάσ......

των αποδείξ...... των δυνάμ......

η κατανάλωσ...... της γνώσ......

οι καταλήξ...... των παραδόσ......

τις εντυπώσ...... την κρίσ......

των σκέψ...... της άφιξ......

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

τη λεωφορ...... η ερημ......
των υπαλληλ...... τις διαλεκτ......
η διαμετρ...... την εξοδ......
τις καπνοδοχ...... οι ψηφ......
της παραγραφ...... της Πελοποννησ......
οι διφθογγ...... των ηπειρ......
την επετει...... την κιβωτ......
η θαλαμηγ...... της μεθοδ......
της εγκυκλι...... τις διχοτομ......
τις συνοδ...... της αμμ......
την υπαλληλ...... οι ηθοποι......
τις περιμετρ...... των περιοδ......

26

Oρισμένα θηλυκά ουσια-
στικά σε -η σχηματίζουν
τον πληθυντικό σε -εις και έχουν
δύο τύπους στη γενική του ενικού
(σε -ης και σε -εως).
π.χ. η λέξη, της λέξης και της λέ-

ξεως
Tα προπαροξύτονα θηλυκά σε -η
κατεβάζουν στη γενική του ενικού
και σε όλο τον πληθυντικό αριθμό
τον τόνο κατά μία συλλαβή.
π.χ. η ένωση, της ενώσεως

οι ενώσεις, των ενώσεων

Oρισμένα θηλυκά ουσιαστι-
κά λήγουν σε -ος και έχουν
τις ίδιες καταλήξεις με τα αντίστοι-
χα αρσενικά ουσιαστικά σε -ος.
π.χ.η οδός, της οδού, την οδό κ.ά.

(ο θεός, του θεού, τον θεό
κ.ά.)

Tα προπαροξύτονα θηλυκά σε -ος
κατεβάζουν τον τόνο κατά μία συλ-
λαβή στη γενική ενικού και στη γε-
νική και αιτιατική πληθυντικού.
π.χ.η έφοδος, της εφόδου

των εφόδων, τις εφόδους

6.1

6.2



Bάζω ο, η ή το;
Συμπληρώνω τα κενά μπροστά από τα ουσιαστικά.

...... άνοδος ...... λαός

...... μέρος ...... λάθος

...... θείος ...... χερσόνησος

...... θάρρος ...... πλήθος

...... διαγώνιος ...... βράχος

...... δάσος ...... βάθος

...... τέλος ...... πρόοδος

...... φίλος ...... πρόεδρος

...... ράβδος ...... πέλαγος

...... κράτος ...... έφοδος

Bάζω η ή ει;
Συμπληρώνω τα κενά των ουσιαστικών.

τις αισθήσ......ς την αφαίρεσ......
της θέσ......ς οι απόψ......ς

η κατάψυξ...... τις τάξ......ς

τις κλίσ......ς η πράξ......
την περίπτωσ...... της ανακοίνωσ......ς

οι προϋποθέσ......ς την απαγόρευσ......
η εξίσωσ...... οι συναντήσ......ς

την όρεξ...... η εξήγησ......
τις ειδήσ......ς οι προφυλάξ......ς

οι καταστάσ......ς την όρασ......

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

Πολλά σπίτια στην αρχ.....α  Όλ.....νθο ανήκαν σε οικ.....δ.....μικά σ.....γκροτ.....μα-

τα. Κάθε σ.....γκρότ.....μα αποτελούνταν από δύο σ.....ρές σπιτιών, τα οποία

χ.....ρίζονταν μεταξ..... τους με μεσοτ.....χίες. Κάθε σ.....ρά είχε χ.....ρο για πέντε
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Κύριε, μας ενοχλείτε...

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

π.χ. ο θεός
ñ θηλυκά.

π.χ. η οδός
ñ ουδέτερα.

π.χ. το είδος

6.3

6.4
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σπίτια, με έκταση περ.....που 290 τ.μ. το καθένα. Οι δύο σ.....ρές σπιτιών χ.....ρίζο-

νταν μ’ έναν στενό διάδρ.....μο αποχέτευσης που περνούσε ανάμεσά τους. Οι

αρχ.....ολόγοι δεν μπορούν να πουν με βεβ.....ότ.....τα αν τα σπίτια ήταν ισόγ.....α

ή δι.....ροφα. Τα περ.....σσότερα σπίτια πάντ.....ς είχαν μόνο μία .....σοδο στο μπρο-

στ.....νό μέρος, αλλά δ.....πλα στην εξ.....πορτα υπήρχαν ορ.....σμένες φορές

δ.....πλές πόρτες για να περνάνε αμάξια που έφερναν δ.....μ.....τρ.....ακά ή

έπ.....πλα. Επειδή οι γ.....ναίκες περνούσαν τις περ.....σσότερες ώρες της μέρας

στο σπίτι, η δική τους περ.....οχή, ο γ.....ναικ.....νίτης, ήταν σ.....νήθ.....ς η με-

γαλ.....τερη.

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

έν.....κος τ.....ριάζω συν.....διοκτ.....της

καθ.....μερ.....νός επουσι.....δης φ.....νόμ.....νο

διαχ.....ρ.....στής δικ.....οσ.....νη κανον.....σμός

πολ.....κατ.....κία προκ.....μένου αντ.....δ.....κία

δ.....κ.....γόρος θόρ.....βος υψ.....λός

σ.....ν.....θως δ.....καστ.....ριο κ.....νόχρ.....στος

γ.....τονας κατάλ.....ψη ακίν.....τος
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Kύριε, μας ενοχλείτε...

Προς τους γονείς

Yπενθυμίστε στα παιδιά τον τρόπο κλίσης των θηλυκών ουσιαστικών
σε -η και σε -ος, καθώς τα έχουν διδαχθεί και σε προηγούμενες τά-
ξεις, και προτρέψτε τα να εξασκηθούν περισσότερο ανατρέχοντας στα
βιβλία Γίνομαι άριστος στη Γλώσσα, ΣΤ΄ Δημοτικού, N. Σάκκου, εκδ.
Σαββάλας και Γλωσσικές Aσκήσεις για τη ΣΤ΄ Δημοτικού, N. Σάκκου -
A. Στράτου, εκδ. Σαββάλας.

6.6



Γράφουμε σωστά;

Kυκλώνω το σωστό.

1. Tο σπίτι μυρίζει γιατί είναι .............. .
α. φρεσκοβαμμένο β. φρεσκοβαμένο

2. H βιβλιοθήκη μου έχει δύο μεγάλα .............. .
α. φύλα β. φύλλα

3. Eνώ έχει δικό του δωμάτιο, του αρέσει να κοιμάται στο .............. .
α. δώμα β. δόμα

4. Tο σπίτι που κληρονόμησαν είναι ένα αρχοντικό .............. .
α. νεοκλασικό β. νεοκλασσικό

5. H Eύα νοίκιασε ένα μικρό .............. .
α. διάρι β. δυάρι

6. Aπό το αεροπλάνο τα σπίτια φαίνονται σαν .............. .
α. κουκίδες β. κουκκίδες

7. H οικογένεια του Άλκη νοίκιασε ένα μεγάλο .............. .
α. τριάρι β. τρειάρι

8. O Δίσκος της Φαιστού φτιάχτηκε περίπου το 1600 .............. .
α. π.χ. β. π.X.

9. O πρώτος αριθμός του λαχείου κερδίζει 10 .............. .
α. εκατ. β. εκ.

10. Tο καινούριο σπίτι μας είναι .............. .
α. τριόροφο β. τριώροφο
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7. 28η Oκτωβρίου

Eξασκούμαι στα όμοια σύμφωνα!
Συμπληρώνω τα κενά των παρακάτω λέξεων.

α. λ ή λλ;

ε......ηνικός, το αμπέ......ι, ά......ος, ο πό......εμος, το φυ......άδιο, πα......ιός,

πο......ή, η Iτα......ία, η E......άδα, η κατσαρό......α, τα φασό......ια, η άμι......α,

η κορδέ......α, το τριφύ......ι, παρά......η......α

β. μ ή μμ;

το κο......άτι, η συ......αχία, το καλά......ι, το κρε......ύδι, το κό......α, το

γρα......άριο, ο τσακω......ός, σύντο......α, συ......ορφώνω, η λί......α, το προ-

σάνα......α, η δια......άχη, το δίλη......α, βα......ένος

γ. ν ή νν;

η Aλό......ησος, γε......ώ, ο κα......απές, η Iωά......α, η συ......ε......όηση, η πα-

ρα......όηση, η τυρα......ία, ε......έα, έ......ατος, ε......ιακόσια, ε......ενή......τα,

η γε......αιότητα, το αλώ......ι, η συ......εφιά, το Iό......ιο

δ. ρ ή ρρ;

η αιμο......αγία, το σι......όπι, τα απο......ίμματα, η μετα......ύθμιση,

χαλα......ώνω, η διά......οια, ισο......οπώ, η αντί......ηση, το κα......ότο, η

πα......άσταση, α......ωσταίνω, η με......ίδα, ο απο......οφητήρας

ε. σ ή σσ;

η γλώ......α, ο πά......αλος, το καφά......ι, ο θερμο......υ......ωρευτής, η

Έδε......α, το δά......ος, η Mε......ηνία, περι......εύω, η εί......οδος, ο κι......ός,

η πι......ίνα, η θαλα......οταραχή, τέ......ερα, η πριγκίπι......α, η δήλω......η,

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

της εξυπηρετησ...... την ακροπολ...... των ειδησ......
τις ελλειψ...... οι σχεσ...... τη διαφημισ......
η μιμησ...... η αφηγησ...... της προσθεσ......
των αποστασε...... τις κυρωσ...... τις παραδοσ......
τη μεταδοσ...... των πολ...... η καταναλωσ......
οι απαντησ...... της αναγνωσ...... οι αιτησ......

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

την εξοδ...... οι παροδ...... της κιβωτ......
οι περιοδ...... την εγκυκλι...... τις ηθοποι......
τις επετει...... των λεωφορ...... η εφοδ......
της χερσονησ...... τις παραγραφ...... των ηπειρ......
των διαγωνι...... η θαλαμηγ...... την περιμετρ......

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

προμ.....θεια ταπ.....νωση σκ.....φτός

π.....ρομαχ.....κά αμέρ.....μνος παν.....γ.....ρ.....σμός

ελ.....γμός ξ.....πόλ.....τος κακομ.....ρης

αρβ.....λα παρ.....μία επ.....τ.....δες

ευγέν.....α σ.....σσ.....τιο αδ.....άζω

31

28η Oκτωβρίου

7.2

7.3

7.4



8. Συνταγές μαγειρικής

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

α. Eπανέλαβε/Eπανάλαβε ό,τι σου λέω.
β. Aνάφερέ μου/Aνέφερέ μου ό,τι άκου-

σες.
γ. Eπίτρεψέ μου/Eπέτρεψέ μου να σε

βοηθήσω.
δ. Παρήγγειλε/Παράγγειλε ένα τσάι

για μένα.
ε. O διευθυντής ανέβαλε/ανάβαλε όλα

τα ραντεβού.
στ. Διέγραψε/Διάγραψε τις λέξεις που

είναι λάθος γραμμένες.
ζ. H Tζένη δεν υπόγραψε/υπέγραψε τα έγγραφα.
η. Aνάθεσέ της/Aνέθεσέ της μια δουλειά.
θ. Mε διέκοψε/διάκοψε την ώρα που μιλούσα.
ι. Περιέγραψέ μας/Περίγραψέ μας τι έγινε.

Bάζω η, ι, υ ή ει;
Συμπληρώνω τα κενά των ρημάτων και βάζω τόνους όπου πρέπει.

α. Συζητ......στε το μεταξύ σας και π......τε μου αν συμφωνείτε.

β. Aκολουθ......στε μια υγιεινή διατροφή, γυμναστ......τε και απαλλαγ......τε

από τα περιττά κιλά.

γ. Διαλ......στε ένα παυσίπονο μέσα σ’ ένα ποτήρι νερό και πι......τε το αμέ-

σως.

δ. Tυλ......ξτε το χαλί και τοποθετ......στε το στο πατάρι.

ε. Kαθ......στε στις θέσεις σας και σηκωθ......τε μόνο όταν σας πω.

στ. Eνημερωθ......τε για τον καιρό και προετοιμαστ......τε εγκαίρως για τις χει-

μερινές διακοπές σας.

ζ. Δαν......στε του χρήματα, αλλά ζητ......στε του να σας τα επιστρέψει.
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Tα σύνθετα ρήματα δεν
παίρνουν εσωτερική αύ-
ξηση (ε) στη συνοπτική προστακτι-
κή. Έτσι γράφουμε και λέμε:
π.χ. επίλεξε και όχι επέλεξε κ.ά.
H αύξηση (ε) διατηρείται μόνο στην
οριστική παρατατικού και αορί-
στου.
π.χ. επέλεγα, επέλεξα κ.ά.

8.1
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η. Xρησιμοποι......στε τους κάδους ανακύκλωσης και βοηθ......στε στη σω-

τηρία του πλανήτη.

θ. Περιορίστε τα έξοδά σας και λ......στε τα οικονομικά σας προβλήματα.

Γράφω -ήστε, -ίστε ή -είτε;
Συμπληρώνω τις καταλήξεις των ρημάτων.

α. Aφ........ για λίγο τις έγνοιες και γλεντ........ με την ψυχή σας.

β. Yπογραμμ........ τα ρήματα και βρ........ τα επιρρήματα.

γ. Ξυπν........ νωρίς, βουρτσ........ τα δόντια σας και ντυθ........ καλά για να

μην κρυώσετε.

δ. Kαθαρ........ το σπίτι, γυαλ........ τα ασημικά και σκουπ........ την αυλή.

ε. Eκμεταλλευτ........ τον καλό καιρό και βγ........ μια βόλτα στην εξοχή.

στ. Tηγαν........ τα ψάρια, ψ........ τα μπιφτέκια και ετοιμαστ........ για ένα καλό

γεύμα.

ζ. Eπισκεφθ........ έναν ειδικό και νικ........ τους φόβους σας.

η. Aναζητ........ τις προσφορές και κερδ........ χρήματα.

θ. Yπολογ........ όλες τις παραμέτρους και σκεφτ........ προσεκτικά την πρό-

τασή μας.

ι. Διασχ........ τον δρόμο, προχωρ........ ευθεία και ανεβ........ την πεζογέφυ-

ρα.

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

καρ.....το π.....πέρι χ.....μός

κρεμμ.....δ..... κ.....μάς μοσχαρ.....σιος

λ.....μαργία τρι.....ένος φ.....κι

ξ.....φίας φάλ.....να κ.....βος

βουλ.....μία βουτ.....ρώνω ξεφλουδ.....ζω

κακομ.....ρα μαρ.....δα κ.....μα
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