Η ΚΥΡΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ΄ ΤΑΞΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ΄ ΤΑΞΗ
σε 50 μαθήματα
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Η ΚΥΡΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ΄ ΤΑΞΗ

ΜΑΘΖΜΑ 1ν

ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΣΟ
Σα γξάκκαηα ηεο γιώζζαο καο θάλνπλ ην αιθάβεην θαη είλαη 24:
α, Α = άιθα
β, Β = βήηα
γ, Γ = γάκα
δ, Γ = δέιηα
ε, Δ = έςηινλ
δ, Ε = δήηα
ε, Ζ = ήηα
ζ, Θ = ζήηα
η, Η = γηώηα
θ, Κ = θάπα
ι, Λ = ιάκδα
κ, Μ = κη

λ, Ν = λη
μ, Ξ = μη
ν, Ο = όκηθξνλ
π, Π = πη
ξ, Ρ = ξν
ζ,  = ζίγκα
η, Σ = ηαπ
π, Τ = ύςηινλ
θ, Φ = θη
ρ, Υ = ρη
ς, Φ = ςη
σ, Χ = σκέγα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Γξάςε δπν ιέμεηο κε 4 δηαθνξεηηθά γξάκκαηα, δπν ιέμεηο κε 6
δηαθνξεηηθά γξάκκαηα.

2. Βξεο ην αίληγκα:
Μεηξώ ηα βξίζθσ ηέζζεξα, δηαβάδσ ιείπεη έλα, κα πνηνο απηά ηα
γξάκκαηα, κνπ ηα’ ρεη καγεκέλα;
Ση είλαη;
(Δίλαη έλαο αξηζκόο…)
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Η ΚΥΡΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ΄ ΤΑΞΗ

ΜΑΘΖΜΑ 2ν

ΦΧΝΗΔΝΣΑ - ΤΜΦΧΝΑ
Σα θσλήεληα είλαη 7 θαη θσλάδνπλ δπλαηά:

α, ε, ε, η, ν, π, σ
Σα ζύκθσλα 17 θαη ζνπ κηινύλ ςηζπξηζηά:

β, γ, δ, δ, ζ, θ, ι, κ, λ, μ, π, ξ, ζ, η, θ, ρ, ς
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Βάιε ηα θσλήεληα ησλ παξαθάησ ιέμεσλ ζε θύθιν θαη ηα ζύκθσλα
ζε ηεηξαγσλάθη:

κεηέξα
ήιηνο
θαξέθια
ζπίηη
2. Πνηα είλαη ηα κηθξά ηνπο;

Κ θ, Τ _, Μ _, Φ _,  _, Β _, Ξ _, Ν _, Χ _, Γ _
3. Πνηα είλαη ηα θεθαιαία ηνπο;

α Α, ε _, ε _, η _, δ _, ζ _, ι _, γ _, π _, λ _
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Η ΚΥΡΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ΄ ΤΑΞΗ

ΜΑΘΖΜΑ 3ν

ΣΑ ΓΙΦΗΦΑ ΦΧΝΗΔΝΣΑ
Σα δίςεθα θσλήεληα ηεο γιώζζαο καο είλαη ηα εμήο:

αη = ε, εη = η, νη = η, νπ = νπ, πη = η
θαη ιέγνληαη έηζη γηαηί γξάθνληαη κε δύν γξάκκαηα (ςεθία), αιιά ηα ιέκε κε
κηα θσλή.
( Σν πη ζπάληα ην ρξεζηκνπνηνύκε:
Ο Υξηζηόο είλαη πηόο (γηνο) ηνπ Θενύ. )
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Τπνγξάκκηζε ηα δίςεθα θσλήεληα ζην πνίεκα:
Σελ θπξά αιεπνύ ηελ είδα
πνπ ηελ πηάζαλ ζηελ παγίδα
θαη ηεο θόςαλ κηα ραξά
πέξα σο πέξα ηελ νπξά.
2. Γξάςε πξνηάζεηο όπσο ζην παξάδεηγκα:
Ο ζθύινο γαβγίδεη.

Οη ζθύινη γαβγίδνπλ.

Ο γεσξγόο ζπέξλεη.
Ο θεπνπξόο πνηίδεη.
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ΜΑΘΖΜΑ 4ν

ΟΙ ΓΙΦΘΟΓΓΟΙ
ΓΙΦΘΟΓΓΟΙ
ζπιιαβή.

ιέγνληαη δπν θσλήεληα πνπ πξνθέξνληαη ζε κηα

Οη δίθζνγγνη είλαη:

άε, άη (ή ατ)
όε, όη (ή ντ)

Όηαλ ηνλίδνληαη, ν ηόλνο κπαίλεη ζην πξώην θσλήελ:
βόεζα, λεξάηδα.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Τπνγξάκκηζε ηνπο δηθζόγγνπο ζηηο ιέμεηο απηέο:
2.

θειαεδνύλ, θαεκέλνο, κατκνύ, θνξόηδν,
νηθνγέλεηα, ατηόο, παίδσ, αλόεηνο, βνεζώ, ξόηδη.
2. Βξεο από ην βηβιίν ε
γξάςε ηεο.

«ΓΛΧΑ ΜΟΤ» 6 ιέμεηο κε δηθζόγγνπο θαη
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ΜΑΘΖΜΑ 5ν

ΟΙ ΤΝΓΤΑΜΟΙ

απ, επ

Σν απ θαη ην επ είλαη ζπλδπαζκνί θσλεέλησλ θαη έρνπλ δηαθνξεηηθή
πξνθνξά:

αθ : απηί, λαύηεο

απ
αβ : αύξην, απιή

πξόζεμε
ηνλ ηόλν:

εθ : πεύθν, ιεύθα

αύ , εύ

επ
εβ : θεύγσ, θπηεύσ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Βάιε ζηηο πξνηάζεηο απηέο ην ζπλδπαζκό πνπ ιείπεη:

Τα παηδηά πεγαίλνπλ πεξίπαην κε ην __ηνθίλεην.
Μαδ__νπλ ινπινύδηα. Τα θνξίηζηα ρνξ__νπλ θάησ από ηα
π__θα θαη ηηο ςειέο ι__θεο.
Όινη είλαη __ραξηζηεκέλνη. Θα ιέλε __ξην ζην ζρνιείν γη’
__ηά πνπ είδαλ ζηελ εμνρή.
2. Έλσζε ηηο ιέμεηο θαη γξάςε κηα ζύλζεηε:

απγό + ζήθε
απιή + πόξηα
καύξνο + πίλαθαο
απηό + θηλεηό

_____________________
_____________________
_____________________
______________________
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ΜΑΘΖΜΑ 6ν

ΣΑ ΓΙΦΗΦΑ ΤΜΦΧΝΑ
Σα δίςεθα ζύκθσλα ηεο γιώζζαο καο είλαη ηα εμήο:

κπ

λη

γθ (γγ)

ηζ

ηδ

π.ρ. ηδάκη, ληνπιάπα, κπαζηνύλη, ηζαηζάξα, θαξαγθηόδεο.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Τπνγξάκκηζε ηα δίςεθα ζύκθσλα ζηηο παξαθάησ ιέμεηο:

μπαμπάκι, ντύνω, γκιόνης, τσίχλα, αμπέλι, πέντε,
αγκάθι, τζάκι, έτσι, μπαούλο
2. πκπιήξσζε ην δίςεθν ζύκθσλν πνπ ιείπεη:

Ο μπα__άς της Ελενί__ας, ο κύριος Χαράλα__ος, είναι ψαράς.
Ψαρεύει λιθρίνια, __ιπούρες, μαρίδες, μπαρ__ούνια
και άλλα ψάρια.
3. Βξεο ζην βηβιίν ηεο «ΓΛΧΑ» ζνπ 4 ιέμεηο κε δίςεθα ζύκθσλα:
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ΜΑΘΖΜΑ 7ν

ΟΙ ΠΡΟΣΑΔΙ
Ππόηαζη είλαη η’ όλνκά κνπ θη είκαη κηα θνπβέληα κόλν,
από θεθαιαίν αξρίδσ, ζε ηειεία ηειεηώλσ.
Κάζε πξόηαζε έρεη έλα απιό λόεκα.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Βάιε θεθαιαίν ζηελ αξρή ηεο πξόηαζεο:

__α παιδιά μίληζαν για ηο καλοκαίπι.
__ Μίμηρ πήγε ζηο νηζί. __ Άννα πήγε ζηο
σωπιό ηος παππού. __λοι πέπαζαν όμοπθα.
2. Φηηάμε πξνηάζεηο κε ηηο κπεξδεκέλεο ιέμεηο:
1
ηα
αξέζνπλ
παηρλίδηα.
Μνπ

2

3
παίδσ ηνπο
ζρνιείν κε
κνπ. ην
θίινπο

βηβιία.
Γηαβάδσ
πνιιά

1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
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ΜΑΘΖΜΑ 8Ο

ΟΙ ΛΔΞΔΙ
Κάζε πξόηαζε γίλεηαη από ιέμεηο. Μηα πξόηαζε κπνξεί λα έρεη κηα,
δπν, ηξεηο ή πεξηζζόηεξεο ιέμεηο.
ΠΡΟΔΞΔ: *Οη ιέμεηο ζηελ πξόηαζε κπαίλνπλ κε νξηζκέλε ζεηξά.
*Με ηελ παξαθάησ ζεηξά δελ θαηαιαβαίλνπκε ηη καο ιέεη
ε πξόηαζε. Γελ έρεη λόεκα:
Σώξα ηάμε ζηελ παηδηά ηα κπαίλνπλ.

*Σηο βάδνπκε ζηελ θαλνληθή ηνπο ζεηξά θαη ε πξόηαζε
έρεη λόεκα:
Σα παιδιά μπαίνοςν ηώπα ζηην ηάξη.

*Μπνξνύκε λ’ αιιάμνπκε ηε ζεηξά ησλ ιέμεσλ ρσξίο λ’
αιιάμεη ην λόεκα:
Μπαίνοςν ηώπα ζηην ηάξη
Σώπα ηα παιδιά μπαίνοςν
ηην ηάξη μπαίνοςν ηώπα
Σώπα μπαίνοςν ηα παιδιά

ηα παιδιά.
ζηην ηάξη.
ηα παιδιά.
ζηην ηάξη.

ΑΣΚΗΣΗ
Άιιαμε ηε ζεηξά ησλ ιέμεσλ ηεο πξόηαζεο, ώζηε λα βγαίλεη λόεκα:
Φέηνο ην θαινθαίξη πήγα ζε λεζί.
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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ΜΑΘΖΜΑ 9Ο

Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΧΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΔΞΔΙ ΣΗ
Πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηνύκε ιέμεηο πνπ δελ είλαη ειιεληθέο, ελώ ζηε
ζέζε ηνπο κπνξνύκε λα βάινπκε ιέμεηο ηεο γιώζζαο καο.

Η γιώζζα
καο έρεη
πνιιέο θαη
σξαίεο
ιέμεηο.

Γελ είλαη
θαιύηεξα
λα ρξεζηκνπνηνύκε ειιεληθέο ιέμεηο;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Έλσζε θάζε μέλε ιέμε κε ηελ αληίζηνηρε ειιεληθή θαη πξνζπάζεζε λα ρξεζηκνπνηείο ηηο ειιεληθέο ιέμεηο:
ΛΔΞΔΙ ΠΟΤ ΓΔΝ
ΔΙΝΑΙ ΔΛΛΗΝΙΚΔ

ξεζηνξάλ
θηικ
ζηλεκά
θαξη πνζηάι

ΛΔΞΔΙ ΠΟΤ ΔΙΝΑΙ
ΔΛΛΗΝΙΚΔ

*
*
*
*

*
*
*
*

θάξηα
θηλεκαηνγξάθνο
ηαηλία
εζηηαηόξην

2. Βξεο θη εζύ 2 ή 3 ιέμεηο, πνπ δελ είλαη ειιεληθέο, αιιά ηηο
ρξεζηκνπνηνύκε.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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ΜΑΘΖΜΑ 10Ο

ΟΙ ΤΛΛΑΒΔ
Κάζε ιέμε ρσξίδεηαη ζε κηθξά θνκκάηηα ηηο ζπιιαβέο.
ηε γιώζζα καο έρνπκε ιέμεηο:
κνλνζύιιαβεο, πνπ έρνπλ κία ζπιιαβή: θαη, πνπ, ην …..
δηζύιιαβεο, πνπ έρνπλ δπν ζπιιαβέο: εζύ, δσή, ηόπη …..
ηξηζύιιαβεο, πνπ έρνπλ ηξεηο ζπιιαβέο: κεηέξα, κνιύβη …..
πνιπζύιιαβεο, πνπ έρνπλ πεξηζζόηεξεο από ηξεηο ζπιιαβέο:
απηνθίλεην, καξθαδόξνο …..

ΑΣΚΗΣΗ
Υώξηζε ηηο ιέμεηο ζε κνλνζύιιαβεο, δηζύιιαβεο, ηξηζύιιαβεο,
πνιπζύιιαβεο:

ηώρα, παράζσρο, θως, παηδί, θάποηε, ζοθοιάηα, ζαλ, ζηο, βηβιηοζήθε,
θήπος, οσραλός, ζάιαζζα, έτω, δελ, θάζοκαη, ηειέθωλο
ΜΟΝΟΤΛΛΑΒΔ

ΓΙΤΛΛΑΒΔ

ΣΡΙΤΛΛΑΒΔ
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Η ΚΥΡΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ΄ ΤΑΞΗ

ΜΑΘΖΜΑ 11Ο

ΟΤΙΑΣΙΚΑ
Οπζηαζηηθά ιέγνληαη νη ιέμεηο πνπ καο θαλεξώλνπλ πξόζσπα,
δώα, θπηά ή πξάγκαηα.
π.ρ. πξόζσπα
δώα
θπηά
πξάγκαηα

δάζθαινο, κσξό, Νίθνο …..
ιύθνο, γάηα, πνπιί …..
ιεκνληά, ειηά, γηαζεκί …..
κνιύβη, ηόπη, γιάζηξα …..
ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Πνηνο ην θάλεη; Γξάςε ην νπζηαζηηθό:
_______________ ζπέξλεη ην ρσξάθη ηνπ.
_______________ ρηίδεη ηε θσιηά ηνπ.
_______________ θνηκίδεη ην κσξό ηεο.
_______________ πεγαίλεη ζην ζρνιείν.
2. Γξάςε 2 πξόζσπα, 2 δώα, 2 θπηά θαη 2 πξάγκαηα:
πξόζσπα
δώα
θπηά
πξάγκαηα

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

3. πκπιήξσζε ηηο πξνηάζεηο κε νπζηαζηηθά:
Τν ηξηαληάθπιιν είλαη ……………………………………
Τν θξπθηό είλαη ………………………………………….
Ο Τάζνο είλαη …………………………………………….
Η ζνύπα είλαη …………………………………………….
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ΜΑΘΖΜΑ 12Ο

ΣΑ ΑΡΘΡΑ
Άξζξα είλαη νη κηθξέο ιέμεηο ν, ε,
πνπ κπαίλνπλ κπξνζηά από ηα νπζηαζηηθά.

ην

θαη

έλαο, κία, έλα,

Οξηζηηθά άξζξα είλαη ηα άξζξα ν, ε, ην, πνπ καο κηινύλ γηα θάηη
νξηζκέλν. Π.ρ. Ο καζεηήο γξάθεη.
Αόξηζηα άξζξα είλαη ηα άξζξα έλαο, κία (κηα), έλα, πνπ καο κηινύλ
γηα θάηη πνπ δελ μέξνπκε (αόξηζην). Π.ρ. Έλαο καζεηήο γξάθεη.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Τπνγξάκκηζε ηα άξζξα (νξηζηηθά θαη αόξηζηα) ζηηο παξαθάησ
πξνηάζεηο:

Ήρζε ο τεηκώλας. Ο αέρας, ε βροτή θαη ηο τηόλη κας επηζθέπηοληαη ζστλά. Η
παγωληά θαη ηο θρύο κας βαζαλίδοσλ. Έλας ιύθος πεηλά. Μηα αιεπού
ζθοηώζεθε. Έλα ποσιάθη πάγωζε.
2. Ξαλαγξάςε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο, αιιά κε αόξηζην άξζξν:

Ο ςαξάο ςαξεύεη.
Ένας ςαξάο ςαξεύεη.
Η θσλή αθνύγεηαη.
______________________
Τν απηνθίλεην πεξλά.
_____________________
Τν παηδί παίδεη.
_________________________
Ο άλζξσπνο ηξέρεη.
______________________
Η γπλαίθα θσλάδεη.
______________________
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ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΧΝ ΟΤΙΑΣΙΚΧΝ
Σα νπζηαζηηθά έρνπλ 2 αξηζκνύο:
 ηνλ ΔΝΙΚΟ αξηζκό όηαλ έρνπκε ΔΝΑ νπζηαζηηθό:
ν δάζθαινο
ε ηζάληα
ην βηβιίν
 ηνλ ΠΛΗΘΤΝΣΙΚΟ αξηζκό όηαλ έρνπκε ΠΟΛΛΑ νπζηαζηηθά:
νη δάζθαινη
νη ηζάληεο
ηα βηβιία
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Υώξηζε ηα νπζηαζηηθά αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ζηνλ νπνίν
βξίζθνληαη:
νη καζεηέο, ηα παηρλίδηα, ε απιή, ηα παηδηά, ην βάδν, ην
ζξαλίν, ε αιεπνύ, νη δαζθάιεο
Δνικός αριθμός

Πληθσνηικός αριθμός

2. Βάιε ζηα θελά ηα νπζηαζηηθά ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό:
Είκαη καζεηήο.
Είκαζηε ____________________ .
Γξάθεηο ην κάζεκα.
Γξάθεηε ________________ .
Ο θήπνο είλαη όκνξθνο.
________ είλαη όκνξθνη.
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ΣΑ ΓΔΝΗ ΣΧΝ ΟΤΙΑΣΙΚΧΝ
Σα άξζξα καο δείρλνπλ ηα γέλε ησλ νπζηαζηηθώλ. Σα γέλε ησλ
νπζηαζηηθώλ είλαη ηξία (3) :
 αξζεληθό: ν δάζθαινο
 ζειπθό: ε ηάμε
 νπδέηεξν: ην ζρνιείν
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Γξάςε ηα άξζξα πνπ ιείπνπλ (ρξεζηκνπνίεζε ηα νξηζηηθά):
___ αέξαο, ___ θσηηά, ___ ηόπη, ___ θαηξόο, ___ ειηά,
___ κνιύβη, ___ δαζθάια, ___ βνζθόο
2. Υώξηζε ηα παξαθάησ νπζηαζηηθά ζηα ηξία γέλε:
ν θήπνο, ην ινπινύδη, ε πόξηα , ν Νίθνο, ην ζπίηη, ε Φαλή,
ν γηαηξόο, ε ηζάληα, ην ζρνιείν, ν πίλαθαο, ην θύιιν
ΑΡΣΕΝΙΚΑ

ΘΗΛΥΚΑ

ΟΥΔΕΤΕΡΑ

3. Γξάςε ην ζειπθό δίπια ζην αξζεληθό:
ν δάζθαινο
ν καζεηήο
ν θίινο
ν δηεπζπληήο

___________________
___________________
___________________
___________________
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ΚΤΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΑ ΟΤΙΑΣΙΚΑ
Κύξηα νλόκαηα είλαη ηα νπζηαζηηθά, πνπ καο θαλεξώλνπλ
νξηζκέλν πξόζσπν, δών, θπηό ή πξάγκα.
Γξάθνληαη κε θεθαιαίν. Π.ρ. Νίθνο, Αζελά, Πάζρα, Αδόξ ……..

Κνηλά νλόκαηα είλαη ηα νπζηαζηηθά, πνπ καο θαλεξώλνπλ όια
ηα πξόζσπα, ηα δώα, ηα θπηά ή ηα πξάγκαηα από θάζε είδνο.
Π.ρ. ζθύινο, αγόξη, πόιε …… Γξάθνληαη κε κηθξό γξάκκα.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Υώξηζε ηα παξαθάησ νπζηαζηηθά ζε θύξηα θαη θνηλά :
μαθηηής, Μίμης, αδερθός, Άννα, κορίηζι, βοσνό, Όλσμπος,
Κσριακή, ημέρα, γιορηή, Υριζηούγεννα, τώρα, Δλλάδα,
Ιηαλία
Κύξηα νλόκαηα
……………………………………………
……………………………………………………………………….
Κνηλά νλόκαηα
…………………………………………..
……………………………………………………………………….
2. Έλσζε κε κηα γξακκή ηα θύξηα κε ηα θνηλά νλόκαηα πνπ ηαηξηάδνπλ:

αγόπι
κοπίηζι
γιοπηή
μήναρ
ημέπα
πόλη
σώπα

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
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Ελλάδα
Γιάννηρ
Κςπιακή
Ξένια
Αθήνα
Πάζσα
Ιούνιορ
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ΛΔΞΔΙ ΠΟΤ ΓΡΑΦΟΤΜΔ ΜΔ ΚΔΦΑΛΑΙΟ
Με θεθαιαίν γξάθνπκε ην πξώην γξάκκα ζηα θύξηα νλόκαηα.

Κύξηα νλόκαηα είλαη:
 Σσλ αλζξώπσλ (νλόκαηα θαη επίζεηα): Καηεξίλα, Αληξέαο,
Μειάο, Νηθνιάνπ …
 Σσλ δώσλ: Νηηθ, Μαμ, Νηνξήο …
 Σσλ εκεξώλ θαη ησλ κελώλ: Κπξηαθή, Ηνύληνο, Μάξηηνο …
 Σσλ γηνξηώλ: Πάζρα, Υξηζηνύγελλα …
 Σσλ πόιεσλ, θξαηώλ, ρσξηώλ, βνπλώλ, πνηακώλ θ.ι.π. :
Αζήλα, Διιάδα, Αμηόο, Όιπκπνο …
 Οη ιέμεηο Θεόο, Υξηζηόο, Παλαγία, Άγηνο, Άγία …
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο:

Ποηο είλαη ηο όλοκά ζοσ; ____________________________________________
Ποηα είλαη ε δηεύζσλζή ζοσ; __________________________________________
Σε ποηα κέρε πήγες ηο θαιοθαίρη; ____________________________________
Πόηε έτεης ηε γηορηή ζοσ; __________________________________________
2. Αληίγξαςε ην παξαθάησ θείκελν θαη δηόξζσζε ηα ιάζε πνπ έγηλαλ:

Ο γείηονάρ μαρ ο κύπιορ ανηώνηρ, από ηην
άνδπο, είναι καπεηάνιορ ζ’ ένα πλοίο, ηον
«άγιο νικόλαο». ηαξιδεύει κάθε παπαζκεςή
από ηον πειπαιά ζηην κπήηη.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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ΤΝΧΝΤΜΑ – ΑΝΣΙΘΔΣΑ – ΤΝΘΔΣΑ ΟΤΙΑΣΙΚΑ
πλώλπκα ή ζπλώλπκεο ιέμεηο είλαη ηα νπζηαζηηθά, πνπ ζεκαίλνπλ ην
ίδην πξάγκα: π.ρ. πινίν, θαξάβη, βαπόξη.

Αληίζεηα ή αληίζεηεο ιέμεηο είλαη ηα νπζηαζηηθά, πνπ καο θαλεξώλνπλ
δπν αληίζεηα πξάγκαηα: π.ρ. εκέξα – λύρηα.

ύλζεηα ή ζύλζεηεο ιέμεηο είλαη ηα νπζηαζηηθά, πνπ γίλνληαη από δπν
ιέμεηο: π.ρ. άββαην + Κπξηαθή = αββαηνθύξηαθν.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Γξάςε ζπλώλπκεο ιέμεηο:
μητέρα
πατέρας
κρεοπώλης
παντοπώλης

______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

2. Γξάςε αληίζεηεο ιέμεηο:
θσο
αγόξη

_______ , πξσί
________

_________ , αξρή

________ ,

3. Φηηάμε ζύλζεηεο ιέμεηο:
ρηόλη + πόιεκνο = ___________________________
ραξηί + πόιεκνο = ___________________________
πέηξα + πόιεκνο = ___________________________
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Ο ΤΛΛΑΒΙΜΟ
Μηα ζπιιαβή κπνξεί λα είλαη:
έλα θσλήελ κόλν ηνπ
έλα δίςεθν θσλήελ κόλν ηνπ
έλαο ζπλδπαζκόο απ, επ κόλνο ηνπ
έλαο δίθζνγγνο κόλνο ηνπ

ή καδί κε 1 ή πεξηζζόηεξα
ζύκθσλα

Πώο ρσξίδνπκε ηηο ιέμεηο ζε ζπιιαβέο;
* Έλα θσλήελ κόλν ηνπ έρεη δηθηά ηνπ ζπιιαβή:

ά – λε – κνο

* Σα δίςεθα θσλήεληα, νη ζπλδπαζκνί θαη νη δίθζνγγνη έρνπλ δηθηά ηνπο
ζπιιαβή: εί – λαη, απ – ηόο
* Έλα ζύκθσλν αλάκεζα ζε δπν θσλήεληα πεγαίλεη πάληα κε ην δεύηεξν
θσλήελ: ώξα
ώ – ξα
* Γπν θσλήεληα (άζρεηα κεηαμύ ηνπο) θάλνπλ μερσξηζηέο ζπιιαβέο:
αέξαο
α – έ – ξαο
* Γπν όκνηα ζύκθσλα ρσξίδνληαη πάληα:
Διιάδα
Δι – ια – δα, γξάκκα

γξάκ - κα

* Σα δίςεθα ζύκθσλα δε ρσξίδνληαη πνηέ: θνληά

θν – ληά

* Γε ρσξίδνληαη πνηέ ηα δεπγαξάθηα ζπκθώλσλ, όηαλ από απηά αξρίδεη
ειιεληθή ιέμε: θαξέθια
θα – ξέ – θια (θινπβί), δηαθνξεηηθά
ρσξίδνληαη: αδεξθόο
α – δεξ – θόο (από ξθ δελ αξρίδεη ιέμε).
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ΑΡΔΝΙΚΑ ΟΤΙΑΣΙΚΑ
(Μαζαίλσ νξζνγξαθία)
ΔΝΑ
Πξνζέρσ:

ΠΟΛΛΑ

ν ζθύινο
ηνλ θήπν

νη ζθύινη
ησλ θήπσλ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Βάιε από ην έλα ζηα πνιιά θαη ην αληίζεην:
ΔΝΑ
ΠΟΛΛΑ
ν θήπνο
ν ηνίρνο
_____________
_____________

_______________________
________________________
νη ιύθνη
νη θίινη

2. πκπιήξσζε ηελ πξόηαζε κε ην νπζηαζηηθό πνπ ιείπεη, όπσο ζην
παξάδεηγκα:
Γηα ηνλ έλα

Γηα ηνπο πνιινύο

θαιίδσ ηνλ θήπν.
Αζπξίδσ ηνλ ηνίρν.
Γλσξίδσ ηνλ άλζξσπν.
Βιέπσ ηνλ ηαρπδξόκν.

Σα
Σα
Σα
Οη
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ινπινύδηα ησλ θήπσλ.
ρξώκαηα ησλ ________.
πξόζσπα ησλ ________.
θσλέο ησλ __________.

Η ΚΥΡΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ΄ ΤΑΞΗ

ΜΑΘΖΜΑ 20Ο

ΘΗΛΤΚΑ ΟΤΙΑΣΙΚΑ
(Μαζαίλσ νξζνγξαθία)
Προζέτω:

ΔΝΑ

ΠΟΛΛΑ

ηεο κεηέξαο
ε απιή

ηηο κεηέξεο
νη απιέο
ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Βάιε από ην έλα ζηα πνιιά θαη ην αληίζεην:
ΔΝΑ

ΠΟΛΛΑ

ε θσλή
__________________
__________________
ε βξνρή

_________________
νη βξύζεο
νη γξακκέο
_________________

2. Βάιε ηηρ (ζηνλ εληθό) θαη ηιρ (ζηνλ πιεζπληηθό):
Οι βοζκοί είδαν τ__ς θλόγες τ__ς θωηιάς από τ__ς κορσθές ηων
βοσνών.
Τα νερά τ__ς βροτής πόηιζαν ηα λοσλούδια τ__ς ασλής.
Ακούω τ__ς ζηαγόνες τ__ς βροτής, ποσ πέθηοσν στ__ς ζκεπές ηων
ζπιηιών.
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ΟΤΓΔΣΔΡΑ ΟΤΙΑΣΙΚΑ
(Μαζαίλσ νξζνγξαθία)
Σα νπδέηεξα νπζηαζηηθά ζην ηέινο ζέινπλ

-η

ή

- ν.

Π.ρ. ην παηδί, ην βνπλό. (Όκσο, ην βξάδπ).
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Γξάςε ηα νπζηαζηηθά από ηνλ εληθό ζηνλ πιεζπληηθό θαη ην αληίζεην.
ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

το σπίτι
________________________
________________________
το άλογο
________________________
________________________
το πόδι
το χωριό

________________________
τα μάτια
τα βουνά
________________________
τα νερά
τα ξύλα
________________________
________________________

2. Γξάθσ ηηο πξνηάζεηο ζηνλ εληθό, όπσο ην παξάδεηγκα.
Κόβουμε με τα μαχαίρια.
Κόβω με το μαχαίρι.
Καρφώνουμε με τα σφυριά.
Πλενόμαστε με τα σαπούνια.
____________________________________________________________
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Μαζαίλσ λα θιίλσ ηα νπζηαζηηθά .

Α.

Αξζεληθά
Δληθόο αξηζκόο

ν
ηνπ
ην(λ)
--

πίλαθαο
πίλαθα
πίλαθα
πίλαθα

καζεηήο
καζεηή
καζεηή
καζεηή

ιαγόο
ιαγνύ
ιαγό
ιαγέ

Πιεζπληηθόο αξηζκόο
νη
ησλ
ηνπο
--

πίλαθεο
πηλάθσλ
πίλαθεο
πίλαθεο

καζεηέο
καζεηώλ
καζεηέο
καζεηέο

ιαγνί
ιαγώλ
ιαγνύο
ιαγνί

ΑΣΚΗΣΗ
Πξνζπάζεζε λα θιίλεηο θη εζύ ηα παξαθάησ νπζηαζηηθά:
(Βιέπνληαο ηα παξαδείγκαηα λα ηα γξάςεηο. Θα ηα κάζνπκε ζηγά – ζηγά απ’ έμσ κε ηελ επαλάιεςε)

Ενικός αριθμός
ο
του
το
--

γυμναστής

βοσκός

Πληθυντικός αριθμός
οι
των
τους
--
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γιατρός

φύλακας
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ΜΑΘΖΜΑ 23Ο
Μαζαίλσ λα θιίλσ ηα νπζηαζηηθά.

Β.

Θειπθά

Δληθόο αξηζκόο
ε
ηεο
ηε(λ)
--

ραξά
ραξάο
ραξά
ραξά

δσή
δσήο
δσή
δσή

ηέρλε
ηέρλεο
ηέρλε
ηέρλε

ώξα
ώξαο
ώξα
ώξα

Πιεζπληηθόο αξηζκόο
νη
ησλ
ηηο
--

ραξέο
ραξώλ
ραξέο
ραξέο

δσέο
δσώλ
δσέο
δσέο

ηέρλεο
ηερλώλ
ηέρλεο
ηέρλεο

ώξεο
σξώλ
ώξεο
ώξεο

ΑΣΚΗΣΗ
Κιίλε θη εζύ ηα παξαθάησ ζειπθά νπζηαζηηθά:
Ενικός αριθμός
η
της
τη(ν)
--

φωνή

τροφή

φωλιά

πηγή

Πληθυντικός αριθμός
οι
των
τις
--
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Μαζαίλσ λα θιίλσ ηα νπζηαζηηθά.

Γ.

Οπδέηεξα
Δληθόο αξηζκόο

ην
ηνπ
ην
--

βνπλό
βνπλνύ
βνπλό
βνπλό

παηδί
παηδηνύ
παηδί
παηδί

βηβιίν
βηβιίνπ
βηβιίν
βηβιίν

ινπινύδη
ινπινπδηνύ
ινπινύδη
ινπινύδη

Πιεζπληηθόο αξηζκόο
ηα
ησλ
ηα
--

βνπλά
βνπλώλ
βνπλά
βνπλά

παηδηά
παηδηώλ
παηδηά
παηδηά

βηβιία
βηβιίσλ
βηβιία
βηβιία

ινπινύδηα
ινπινπδηώλ
ινπινύδηα
ινπινύδηα

ΑΣΚΗΣΗ
Κιίλε θη εζύ ηα παξαθάησ νπδέηεξα νπζηαζηηθά:
Ενικός αριθμός
το
του
το
--

νερό

αυτί

χωριό

μάτι

Πληθυντικός αριθμός
τα
των
τα
--
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ΡΗΜΑΣΑ
Ρήκαηα είλαη νη ιέμεηο πνπ καο θαλεξώλνπλ όηη θάπνηνο θάηη θάλεη ή
θάηη παζαίλεη.
Π.ρ. Δγώ γπάθω ηελ άζθεζε. (θάηη θάλσ)
Π.ρ. Δζύ πλένεζαι θάζε βξάδπ. (θάηη παζαίλεηο)
Σα ξήκαηα έρνπλ 2 αξηζκνύο: ηνλ εληθό θαη ηνλ πιεζπληηθό.
Έρνπλ θαη 3 πξόζσπα: ην α΄ (πξώην), ην β΄ (δεύηεξν) θαη ην γ΄ (ηξίην).
Δληθόο αξηζκόο
α΄ πξόζσπν
β΄ πξόζσπν
γ΄ πξόζσπν

Πιεζπληηθόο αξηζκόο

εγώ
εζύ
απηόο

εκείο
εζείο
απηνί

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. πκπιήξσζε ηα θελά κε ηα ξήκαηα ηεο παξέλζεζεο, αιιά λα ηα βάιεηο ζην
πξόζσπν πνπ πξέπεη:

(παίδσ, αγαπώ, γξάθσ, πιέλσ)
Ο καζεηήο ___________________ ηελ άζθεζε.
Τα παηδηά ____________________ κπάια.
Εκείο _______________________ ηνπο γνλείο καο.
Εζείο ________________ ηα ρέξηα ζαο πξηλ ην θαγεηό.
2. πκπιήξσζε ηα πξόζσπα πνπ ιείπνπλ:
__________ παίδσ, ____________ ηξέρνπκε, _________ γξάθεηο,
________ αγνξάδεηε, _________ αλνίγεη, _________ δηαβάδνπλ.
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ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΡΗΜΑΣΧΝ
1. Σα ξήκαηα ζε –ώλσ, γξάθνληαη κε σ: παγώλσ, θξπώλσ …
2. Σα ξήκαηα ζε –αίλσ, γξάθνληαη κε αη: κπαίλσ, πεγαίλσ …

πιέλσ
κέλσ
δέλσ

Δθηόο από ηα ξήκαηα:

3. Σα ξήκαηα ζε –εύσ, γξάθνληαη κε επ: ραδεύσ, καδεύσ …
Δθηόο από ην ξήκα:

θιέβσ

4. Σα ξήκαηα ζε –ίδσ, γξάθνληαη κε η: πνηίδσ, ζθαιίδσ …
δαλείδσ
δαθξύδσ
αζξοίδσ
πξήδσ …

Δθηόο από ηα ξήκαηα:

ΑΣΚΗΣΗ

Να μάθειρ
οπθογπαθίαρ
ηων πημάηων.

πολύ

καλά
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ΟΙ ΦΧΝΔ ΣΧΝ ΡΗΜΑΣΧΝ
Σα ξήκαηα έρνπλ 2 θσλέο: α) ηελ ελεξγεηηθή θαη β) ηελ παζεηηθή.
α) Ρήκαηα ελεξγεηηθήο θσλήο είλαη ηα ξήκαηα, πνπ ηειεηώλνπλ ζε –σ.
Π.ρ. γξάθσ, αγαπώ …
β) Ρήκαηα παζεηηθήο θσλήο είλαη ηα ξήκαηα, πνπ ηειεηώλνπλ ζε –καη.
Π.ρ. γξάθνκαη, αγαπηέκαη …
ΑΣΚΗΣΗ
Υώξηζε ηα παξαθάησ ξήκαηα ζηελ ελεξγεηηθή θαη ζηελ παζεηηθή θσλή.

(ηξέρσ,ινύδνκαη,
θόβνκαη,
θόβσ,
ζπκάκαη,
πιέλνκαη, ξσηώ, δέλσ, αλνίγσ, ράλνκαη, δαιίδνκαη,
ηειεθσλώ, θξαηηέκαη, αγαπώ, πξνζέρσ, ληύλνκαη)
ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΦΩΝΗ
ηξέρσ

ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΩΝΗ
ινύδνκαη
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ΟΙ ΥΡΟΝΟΙ ΣΧΝ ΡΗΜΑΣΧΝ
Μεξηθά ξήκαηα αλαθέξνληαη (κηινύλ) ζε θάηη πνπ γίλεηαη ΣΧΡΑ:
Σώξα εγώ ποηίζω ηα ινπινύδηα.
Άιια ξήκαηα ζε θάηη πνπ έγηλε ΥΘΔ:
Υζεο εγώ πόηιζα ηα ινπινύδηα.
Καη άιια ξήκαηα ζε θάηη πνπ ζα γίλεη ΑΤΡΙΟ:
Αύξην εγώ θα ποηίζω ηα ινπινύδηα.
Γη’ απηό ην ιόγν ηα ξήκαηα έρνπλ 8 ΥΡΟΝΟΤ, πνπ άιινη κηινύλ γηα ην
ΣΧΡΑ, άιινη γηα ην ΥΘΔ θαη άιινη γηα ην ΑΤΡΙΟ.
Οη 8 ΥΡΟΝΟΙ ησλ ξεκάησλ είλαη:









Δλεζηώηαο
Παξαηαηηθόο
Αόξηζηνο
Μέιινληαο Δμαθνινπζεηηθόο
Μέιινληαο πλνπηηθόο
Παξαθείκελνο
Τπεξζπληέιηθνο
Μέιινληαο πληειεζκέλνο
ΑΣΚΗΣΗ

Να αληηγξάςεηο 2 θνξέο ηνπο 8 ρξόλνπο ησλ
ξεκάησλ ζην ηεηξάδην Εξγαζηώλ θαη λα ηνπο
κάζεηο απ’ έμσ.
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Η ΑΠΛΗ ΠΡΟΣΑΗ
(ππνθείκελν θαη ξήκα)
ΤΠΟΚΔΙΜΔΝΟ ιέγεηαη εθείλν γηα ην νπνίν γίλεηαη ιόγνο ζηελ
πξόηαζε.
Σν ππνθείκελν ην βξίζθνπκε αλ ξσηήζνπκε: πνηνο; πνηα; πνην; - πνηνη;
πνηεο; πνηα;
Π.ρ. Ο καζεηήο δηαβάδεη.
πνηνο;
ν καζεηήο
ππνθείκελν
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Τπνγξάκκηζε ην ππνθείκελν ζηηο πξνηάζεηο:

Ο Νίκος παίζει. Η γιαγιά πλέκει.
Το μωρό κοιμάται. Τα χελιδόνια ήρθαν.
2. Βάιε όπνην ππνθείκελν ηαηξηάδεη θαη θηηάμε πξόηαζε:

( το πουλί, ο γεωργός, ο δάσκαλος, ο μύλος, ο αέρας, ο
ήλιος ).
_________________ φυσάει. ________________ λάμπει.
_________________ πετάει.
________________ αλέθει.
_________________ σπέρνει. ________________ διδάσκει.

( Άρχισες με κευαλαίο τις προτάσεις ; )
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ΟΙ ΥΡΟΝΟΙ ΣΧΝ ΡΗΜΑΣΧΝ
(ζςνέσεια)
Οη 8 ρξόλνη καο δείρλνπλ:
1. ΔΝΔΣΧΣΑ: θάηη πνπ γίλεηαη ΣΧΡΑ.
Π.ρ. Δγώ γξάθσ ηελ άζθεζε.
2. ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ: θάηη πνπ γηλόηαλ ΥΣΔ ζπλέρεηα, γηα πνιιή ώξα.
Π.ρ. Δγώ όιν ην πξσί έγξαθα ηελ άζθεζε.
3. ΑΟΡΙΣΟ: θάηη πνπ έγηλε ΥΣΔ γηα κηα ζηηγκή.
Π.ρ. Δγώ έγξαςα ηελ άζθεζε γξήγνξα.
4. ΜΔΛΛΟΝΣΑ ΔΞΑΚΟΛΟΤΘΗΣΙΚΟ: θάηη πνπ ζα γίλεηαη ΑΤΡΙΟ
γηα πνιιή ώξα.
Π.ρ. Δγώ ζα γξάθσ ηελ άζθεζε όιε κέξα.
5. ΜΔΛΛΟΝΣΑ ΤΝΟΠΣΙΚΟ: θάηη πνπ ζα γίλεη ΑΤΡΙΟ γηα κηα
ζηηγκή.
Π.ρ. Δγώ ζα γξάςσ γξήγνξα ηελ άζθεζε.
6. ΠΑΡΑΚΔΙΜΔΝΟ: θάηη πνπ έρεη γίλεη Χ ΣΧΡΑ.
Π.ρ. Δγώ έρσ γξάςεη ηελ άζθεζε θαη παίδσ.
7. ΤΠΔΡΤΝΣΔΛΙΚΟ: θάηη πνπ είρε γίλεη ΥΣΔ πξηλ γίλεη θάηη άιιν.
Π.ρ. Δγώ είρα γξάςεη ηελ άζθεζε πξηλ έξζεηο.
8. ΜΔΛΛΟΝΣΑ ΤΝΣΔΛΔΜΔΝΟ: θάηη πνπ ζα γίλεη ΑΤΡΙΟ κεηά
από θάηη άιιν.
Π.ρ. Δγώ ζα έρσ γξάςεη ηελ άζθεζε κέρξη λα κηιήζεηο.

ΠΡΟΟΧΗ !!! Να κε κάζεηο
Θα καζαίλνπκε ζηγά – ζηγά
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ΔΝΔΣΧΣΑ
Ο Δλεζηώηαο είλαη ν ρξόλνο, πνπ έρεηο ρξεζηκνπνηήζεη πνιιέο θνξέο
κέρξη ηώξα θαη καο δείρλεη θάηη πνπ γίλεηαη ΣΧΡΑ:
Π.ρ. Δγώ ηώξα δηαβάδσ έλα βηβιίν.
Δγώ ηώξα ινύδνκαη ζην κπάλην.

Ο Δλεζηώηαο ηεο ελεξγεηηθήο θσλήο
εγώ
εζύ
απηόο
εκείο
εζείο
απηνί

παίδσ
παίδεηο
παίδεη
παίδνπκε
παίδεηε
παίδνπλ

εγώ
πεδώ
εζύ
πεδάο
απηόο πεδά
εκείο πεδάκε
εζείο πεδάηε
απηνί πεδνύλ
ΑΣΚΗΣΗ

Να θιίλεηο ηα ξήκαηα:
εγώ

γξάθσ

εγώ ηξππώ

εγώ

αγαπώ

εγώ αλνίγσ
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ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ
Ο Παπαηαηικόρ είλαη ν ρξόλνο πνπ καο δείρλεη όηη θάηη γηλόηαλ ΥΘΔ
ζπλέρεηα γηα πνιιή ώξα.
Ο Παξαηαηηθόο κνηάδεη πνιύ κε ηνλ Δλεζηώηα:
εγώ πνηίδσ

(ελεζηώηαο

ηώξα)

εγώ πόηηδα

(παξαηαηηθόο

ρζεο, γηα πνιιή ώξα)

Γηα λα βξίζθεηο εύθνια ηνλ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΟ λα ιεο από κέζα ζνπ ηηο «καγηθέο
ιέμεηο»:
«Υζεο, όιε κέξα…»
π.ρ. Δλεζηώηαο
Παξαηαηηθόο

εγώ θξπώλσ
(ρζεο, όιε ηε κέξα) εγώ θξύσλα

Ο Παξαηαηηθόο ηεο ελεξγεηηθήο θσλήο
εγώ
εζύ
απηόο
εκείο
εζείο
απηνί

έπαηδα
έπαηδεο
έπαηδε
παίδακε
παίδαηε
έπαηδαλ

εγώ
εζύ
απηόο
εκείο
εζείο
απηνί

πεδνύζα
πεδνύζεο
πεδνύζε
πεδνύζακε
πεδνύζαηε
πεδνύζαλ

ΑΣΚΗΣΗ
Να θιίλεηο ηα ξήκαηα:
εγώ

έγξαθα

εγώ ηξππνύζα
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ΑΟΡΙΣΟ
Ο Αόπιζηορ είλαη ν ρξόλνο πνπ καο δείρλεη όηη θάηη έγηλε ΥΘΔ γηα
κηα ζηηγκή.
Μπνξείο λα ηνλ ζρεκαηίζεηο έηζη:
Δλεζηώηαο

π ν η ί δ σ

Παξαηαηηθόο

π ό η η δ α

Αόξηζηνο

π ό η η ζ α

Π.ρ. (ρζεο γηα κηα ζηηγκή)

Δγώ δηάβαζα έλα βηβιίν.
Δγώ πιύζεθα κόλνο κνπ.

Ο Αόξηζηνο ηεο ελεξγεηηθήο θσλήο
εγώ
εζύ
απηόο
εκείο
εζείο
απηνί

έπαημα
έπαημεο
έπαημε
παίμακε
παίμαηε
έπαημαλ

εγώ
εζύ
απηόο
εκείο
εζείο
απηνί

πήδεζα
πήδεζεο
πήδεζε
πεδήζακε
πεδήζαηε
πήδεζαλ

ΑΣΚΗΣΗ
Να θιίλεηο ηα ξήκαηα:
εγώ

έγξαςα

εγώ ηξύπεζα
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ΑΟΡΙΣΟ (ζπλέρεηα)
Μεξηθά ξήκαηα έρνπλ πεξίεξγν Αόξηζην:

Δλεζηώηαο

Αόξηζηνο

εγώ παίξλσ

εγώ πήξα

εγώ πεγαίλσ

εγώ πήγα

εγώ έξρνκαη

εγώ ήξζα

εγώ βιέπσ

εγώ είδα

εγώ ιέσ

εγώ είπα

εγώ πεξλώ

εγώ πέξαζα

εγώ βγαίλσ

εγώ βγήθα

εγώ κέλσ

εγώ έκεηλα

εγώ ζηέιλσ

εγώ έζηεηια

εγώ πιέλσ

εγώ έπιπλα

ΑΣΚΗΣΗ
Να γξάςεηο ηα παξαθάησ ξήκαηα ζηνλ Παξαηαηηθό θαη ηνλ Αόξηζην
(κόλν ζην α΄ πξόζσπν).
Δλεζηώηαο

Παξαηαηηθόο

βγαίλσ
παίδσ
αγαπώ
παίξλσ
πεξλώ
δηαβάδσ
πιέλσ
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ΜΔΛΛΟΝΣΑ ΔΞΑΚΟΛΟΤΘΗΣΙΚΟ
ΜΔΛΛΟΝΣΑ ΤΝΟΠΣΙΚΟ
Ο Μέλλονηαρ εξακολοςθηηικόρ είλαη ν ρξόλνο πνπ καο δείρλεη πσο θάηη
ζα γίλεη ΑΤΡΙΟ όιε ηε κέξα (ζπλέρεηα).
Δίλαη ίδηνο κε ηνλ Δλεζηώηα αλ ηνπ πξνζζέζνπκε κπξνζηά ηνπ ηε ιέμε
θα. (Να ζπκάζαη πσο απηνί νη δύν ρξόλνη, ελεζηώηαο – εμαθνινπζεηηθόο ,
αξρίδνπλ από Δ, είλαη μαδειθάθηα!)
Π.ρ. Δλεζηώηαο
εγώ παίδσ, εγώ ινύδνκαη.
Μέιινληαο Δμαθνινπζεηηθόο
εγώ ζα παίδσ, εγώ ζα ινύδνκαη
ΠΡΟΔΥΔ! ε όινπο ηνπο Μέιινληεο βάδνπκε ηε ιέμε ζα.
Ο Μέλλονηαρ ζςνοπηικόρ καο δείρλεη πσο θάηη ζα γίλεη ΑΤΡΙΟ γηα
κηα ζηηγκή. Μνηάδεη κε ηνλ Αόξηζην.
Π.ρ. Αόξηζηνο
Μέιινληαο πλνπηηθόο

εγώ έπαημα, εγώ ινύζηεθα
εγώ ζα παίμσ, εγώ ζα ινπζηώ

Ο Μέιινληαο Δμαθνινπζεηηθόο
πλνπηηθόο ηεο ελεξγεηηθήο θσλήο
Μέιινληαο Δμαθνινπζεηηθόο
ζα παίδσ
ζα πεδώ
ζα παίδεηο
ζα πεδάο
ζα παίδεη
ζα πεδά
ζα παίδνπκε
ζα πεδάκε
ζα παίδεηε
ζα πεδάηε
ζα παίδνπλ
ζα πεδνύλ

θαη

ν

Μέιινληαο

Μέιινληαο πλνπηηθόο
ζα παίμσ
ζα πεδήζσ
ζα παίμεηο
ζα πεδήζεηο
ζα παίμεη
ζα πεδήζεη
ζα παίμνπκε ζα πεδήζνπκε
ζα παίμεηε
ζα πεδήζεηε
ζα παίμνπλ
ζα πεδήζνπλ
ΑΣΚΗΣΗ

Να θιίλεηο ζην ηεηξάδην Εξγαζηώλ ζηνπο 2 Μέιινληεο ηα ξήκαηα:
εγώ θαζαξίδσ, εγώ πεξπαηώ.
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Σα βνεζεηηθά ξήκαηα
ΔΥΧ θαη ΔΙΜΑΙ
Σα ξήκαηα ΔΥΧ θαη ΔΙΜΑΙ ηα ιέκε βνεζεηηθά γηαηί καο βνεζνύλ λα
θηηάρλνπκε κεξηθνύο ρξόλνπο:
Π.ρ. ηνλ παξαθείκελν:
έρσ πνηίζεη
ηνλ ππεξζπληέιηθν: είρα πνηίζεη
ην κέιινληα ζπληειεζκέλν: ζα έρσ πνηίζεη

ΔΥΧ
Ελεζηώηαο
εγώ έρσ
εζύ έρεηο
απηόο έρεη
εκείο έρνπκε
εζείο έρεηε
απηνί έρνπλ

Παξαηαηηθόο

Μέιινληαο Εμαθνινπζεηηθόο

εγώ είρα
εζύ είρεο
απηόο είρε
εκείο είρακε
εζείο είραηε
απηνί είραλ

εγώ ζα έρσ
εζύ ζα έρεηο
απηόο ζα έρεη
εκείο ζα έρνπκε
εζείο ζα έρεηε
απηνί ζα έρνπλ

ΔΙΜΑΙ
Ελεζηώηαο
εγώ είκαη
εζύ είζαη
απηόο είλαη
εκείο είκαζηε
εζείο είζηε
απηνί είλαη

Παξαηαηηθόο

Μέιινληαο Εμαθνινπζεηηθόο

εγώ ήκνπλ
εζύ ήζνπλ
απηόο ήηαλ
εκείο ήκαζηε
εζείο ήζαζηε
απηνί ήηαλ

εγώ ζα είκαη
εζύ ζα είζαη
απηόο ζα είλαη
εκείο ζα είκαζηε
εζείο ζα είζηε
απηνί ζα είλαη

(Απηά ηα ξήκαηα έρνπλ κόλν 3 ρξόλνπο!)
ΑΣΚΗΣΗ
Να ηα κάζεηο πνιύ θαιά ΑΠ’ ΔΞΧ θαη ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ.
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ΠΑΡΑΚΔΙΜΔΝΟ – ΤΠΔΡΤΝΣΔΛΙΚΟ –
ΜΔΛΛΟΝΣΑ ΤΝΣΔΛΔΜΔΝΟ
Σνπο 3 ηειεπηαίνπο ρξόλνπο ηνπο θηηάρλνπκε κε ηα βνεζεηηθά ξήκαηα
ζηνπο 3 ρξόλνπο ηνπο.

Δλεξγεηηθή θσλή
Παξαθείκελνο :
έρσ πνηίζεη
Τπεξζπληέιηθνο :
είρα πνηίζεη
Μέιινληαο πληειεζκέλνο : ζα έρσ πνηίζεη

έρσ αγαπήζεη
είρα αγαπήζεη
ζα έρσ αγαπήζεη

ΑΣΚΗΣΗ
Ενεζηώηαρ

Παπακείμενορ

Υπεπζςνηέλικορ

αξρίδσ
ηξέρσ
πεδώ
ξσηώ
δέλσ
ξάβσ
ρηππώ
θξπώλσ
ηξππώ
αγνξάδσ
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ΣΑ ΔΠΙΘΔΣΑ
Επίθεηα είλαη νη ιέμεηο πνπ καο δείρλνπλ κηα ηδηόηεηα ησλ νπζηαζηηθώλ
(πώο είλαη δειαδή ηα νπζηαζηηθά).
Π.ρ.

κονηόρ άλζξσπνο
όμοπθη ηάμε
καλό παηδί

Κάζε επίζεην έρεη 3 γέλε: απζενικό, θηλςκό θαη οςδέηεπο.
Π.ρ. ν θαιόο , ε θαιή, ην θαιό
ν σξαίνο, ε σξαία, ην σξαίν
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Γξάςε δίπια ζε θάζε νπζηαζηηθό έλα επίζεην:
__________________ νπξαλόο, _____________________ παηρλίδη,
__________________ ηζάληα,

_____________________ βηβιίν,

__________________ κάζεκα,

_____________________ θαγεηό,

__________________ ηάμε,

_____________________ άλζξσπνο.

2. Γξάςε ηα 3 γέλε ησλ παξαθάησ επηζέησλ:
ν έμππλνο, ε ______________________, ην ____________________
ν πνλεξόο, ε ______________________, ην ____________________
ν λένο,

ε ______________________, ην ____________________

ν πινύζηνο, ε ______________________, ην ____________________
ν θαζαξόο, ε ______________________, ην ____________________
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ΚΛΙΗ ΔΠΙΘΔΣΧΝ
Σα επίζεηα θιίλνληαη όπσο θαη ηα νπζηαζηηθά:
Δληθόο αξηζκόο
ν
ηνπ
ηνλ
--

θαιόο καζεηήο
θαινύ καζεηή
θαιό καζεηή
θαιέ καζεηή

ε
ηεο
ηε
--

κεγάιε ραξά
κεγάιεο ραξάο
κεγάιε ραξά
κεγάιε ραξά

ην
ηνπ
ην
--

κηθξό παηδί
κηθξνύ παηδηνύ
κηθξό παηδί
κηθξό παηδί

Πιεζπληηθόο αξηζκόο
νη θαινί καζεηέο
ησλ θαιώλ καζεηώλ
ηνπο θαινύο καζεηέο
-- θαινί καζεηέο

νη κεγάιεο ραξέο
ησλ κεγάισλ ραξώλ
ηηο κεγάιεο ραξέο
-- κεγάιεο ραξέο

ηα κηθξά παηδηά
ησλ κηθξώλ παηδηώλ
ηα κηθξά παηδηά
-- κηθξά παηδηά

ΑΣΚΗΣΗ
Να θιίλεηο ηα παξαθάησ επίζεηα θαη νπζηαζηηθά:
Δληθόο αξηζκόο

o όκνξθνο θήπνο
ε θόθθηλε θαξδηά
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Πιεζπληηθόο αξηζκόο
oη_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΠΙΘΔΣΧΝ
Σα επίζεηα ζε -ηθνο, -ηλνο, -ηκνο γξάθνληαη κε η :
Π.ρ. ειεθηξηθόο, βξαδηλόο, θξόληκνο.

ΓΔ γξάθνληαη κε η ηα επίζεηα:
ζειπθόο,

θσηεηλόο,

άζρεκνο

δαλεηθόο,

ζθνηεηλόο,

πξόζπκνο

Σα επίζεηα ζε -αίνο γξάθνληαη κε αη :
Π.ρ. σξαίνο

ΓΔ γξάθεηαη κε αη ην επίζεην:
λένο

Όια ηα επίζεηα ζε -σηόο, -σπόο γξάθνληαη κε σ :
Π.ρ. θακαξσηόο, θηηξηλσπόο

ΑΣΚΗΣΗ
Να κάζεηο ηνπο θαλόλεο ΑΠ’ ΔΞΧ θαη ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ!
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ΟΙ ΜΔΣΟΥΔ
Οη Μεηνρέο είλαη θάπνηνη ηύπνη (κνξθέο) ησλ ξεκάησλ.
Οη κεηνρέο ηεο ελεξγεηηθήο θσλήο ηειεηώλνπλ ζε -νληαο ή -ώληαο θαη
νη κεηνρέο ηεο παζεηηθήο θσλήο κνηάδνπλ κε ηα επίζεηα θαη ηειεηώλνπλ ζε
-κέλνο, -κέλε, -κέλν.
Π.ρ.

ζε -νληαο (-ώληαο)

δαιίδσ

δαιίδονηαρ

ρηππώ

ρηππώνηαρ

ζε -κέλνο, -κέλε, -κέλν
δαιίδνκαη

ρηππηέκαη

ν δαιηζμένορ,
ε δαιηζμένη,
ην δαιηζμένο
ν ρηππεμένορ,
ε ρηππεμένη,
ην ρηππεμένο

ΠΡΟΟΥΗ: Σν -νληαο, όηαλ δελ ηνλίδεηαη, ζέιεη ν .
Σν -ώληαο, όηαλ ηνλίδεηαη, ζέιεη σ .
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Βάιε ν ή σ θαη ηόλν ζηηο παξαθάησ κεηνρέο:

Ρση_ληαο, ηξερ_ληαο, ηειεθσλ_ληαο, δελ_ληαο, γξαθ_ληαο,
δηαβαδ_ληαο, πεδ_ληαο, αγαπ_ληαο, ηξαβ_ληαο, ηξηβ_ληαο.
2. Φηηάμε κεηνρέο ζε -νληαο (-ώληαο) θαη ζε -κέλνο, -κέλε, -κέλν:

πνηίδσ
πνηίδνκαη

______________ ξσηώ

_____________

____________, ____________, ___________
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ΠΑΡΑΘΔΣΙΚΑ ΔΠΙΘΔΣΧΝ
(Βαζκνί επηζέησλ)
Πνιιέο θνξέο, όηαλ ζπγθξίλνπκε νπζηαζηηθά, βάδνπκε ην επίζεην ζε
δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο.
Π.ρ. - Ο Κώζηαο είλαη ςειόο. (δελ ππάξρεη ζύγθξηζε)
- Ο Κώζηαο είλαη ςειόηεξνο από ηνλ Αληξέα. (ζύγθξηζε)
ή (Ο Κώζηαο είλαη πην ςειόο από ηνλ Αληξέα)
- Ο Κώζηαο είλαη ςειόηαηνο. (ζύγθξηζε κε όινπο)
ή (Ο Κώζηαο είλαη ν πην ςειόο ζηελ ηάμε)
Οη ηύπνη απηνί είλαη νη βαζκνί ησλ επηζέησλ θαη είλαη 3:
Ο ζεηηθόο, ν ζπγθξηηηθόο, θαη ν ππεξζεηηθόο.
α) Ο Θεηηθόο βαζκόο, ( είλαη ηα επίζεηα πνπ μέξνπκε), καο δείρλεη πώο είλαη
ην νπζηαζηηθό: ςειόο.
β) Ο πγθξηηηθόο βαζκόο ζπγθξίλεη δπν νπζηαζηηθά: ςειόηεξνο
Ο Γηάλλεο είλαη ςειόηεξνο από εκέλα.
γ) Ο Τπεξζεηηθόο βαζκόο καο δείρλεη πσο ην νπζηαζηηθό είλαη ζην
κεγαιύηεξν βαζκό απ’όια η’άιια νπζηαζηηθά: ςειόηαηνο
Ο Γηάλλεο είλαη ςειόηαηνο.

ρεκαηηζκόο παξαζεηηθώλ
1. Ο Θεηηθόο βαζκόο είλαη ηα γλσζηά ζνπ επίζεηα: θαιόο, όκνξθνο,
ςειόο, άζρεκνο …
2. Ο πγθξηηηθόο βαζκόο ηειεηώλεη ζε -ηεξνο, -ηεξε, -ηεξν ή γίλεηαη κε
ηηο ιέμεηο: πην + ζεηηθόο βαζκόο:
θαιύηεξνο ή πην θαιόο
νκνξθόηεξνο ή πην όκνξθνο
ςειόηεξνο ή πην ςειόο
3. Ο Τπεξζεηηθόο βαζκόο ηειεηώλεη ζε -ηαηνο, -ηαηε, -ηαην ή γίλεηαη κε
ηηο ιέμεηο: ν πην + ζεηηθόο βαζκόο:
νκνξθόηαηνο ή ν πην όκνξθνο
ςειόηαηνο ή ν πην ςειόο
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Φηηάμε ηνπο 3 βαζκνύο ησλ επηζέησλ, όπσο ην παξάδεηγκα:

(όκνξθνο, λένο, ρακειόο, αζώνο, σξαίνο)
Θεηηθόο
όκνξθνο
λένο

πγθξηηηθόο
νκνξθόηεξνο
πην όκνξθνο

ρακειόο
αζώνο
σξαίνο
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Τπεξζεηηθόο
νκνξθόηαηνο
ν πην όκνξθνο
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ΣΑ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ
Σα αξηζκεηηθά επίζεηα καο δείρλνπλ έλαλ αξηζκό (πιήζνο) ή κηα ζεηξά
(ηάμε). Π.ρ. ηξία, εθαηό (αξηζκόο)
δεύηεξνο, ηξίηνο (ζεηξά)
Σα ρσξίδνπκε ζε 2 νκάδεο:
1. Απόιπηα είλαη ηα επίζεηα πνπ καο δείρλνπλ έλαλ αξηζκό: έλαο, ηξία,
έμη …
2. Σαθηηθά είλαη ηα επίζεηα πνπ καο δείρλνπλ κηα ζεηξά: πξώηνο, ηξίηνο,
έθηνο …
Μαζαίλσ θαιά ηα αξηζκεηηθά (θαη νξζνγξαθία)
Αξηζκόο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
20

Απόιπην αξηζκεηηθό
έλαο-κία- έλα
δύν-δπν
ηξεηο-ηξία
ηέζζεξηο-ηέζζεξα
πέληε
έμη
επηά
νθηώ
ελληά-ελλέα
δέθα
έληεθα
δώδεθα
δεθαηξία
είθνζη

Σαθηηθό αξηζκεηηθό
*πξώηνο, -ε, -ν
δεύηεξνο, -ε, -ν
ηξίηνο. -ε, -ν
ηέηαξηνο, -ε, -ν
πέκπηνο, -ε, -ν
έθηνο, -ε, -ν
έβδνκνο, -ε, -ν
όγδννο. -ε, -ν
έλαηνο, -ε, -ν
δέθαηνο, -ε, -ν
εληέθαηνο, -ε, -ν
δσδέθαηνο, -ε, -ν
δέθαηνο ηξίηνο, -ε, -ν
εηθνζηόο, -ή, -ό

*πξώηνο, -ε, -ν : ζεκαίλεη πσο απηά έρνπλ 3 γέλε:
ν πξώηνο, ε πξώηε, ην πξώην
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ΔΠΙΡΡΗΜΑΣΑ
Δπηξξήκαηα είλαη νη ιέμεηο πνπ πεγαίλνπλ θνληά ζηα ξήκαηα θαη ηα
βξίζθνπκε αλ ξσηήζνπκε:

Πόηε; Υηεο, ζήκεξα αύξην, ηώξα, πξηλ, έπεηηα, ακέζσο, θ.ά.
Πνύ; Έμσ, κέζα, εδώ, εθεί, πάλσ, θάησ, δεμηά, αξηζηεξά, θ.ά.
Πόζν; Πνιύ, ιίγν, θαζόινπ, αξθεηά, θάκπνζν, ζρεδόλ, θ.ά.
Πώο; Έηζη, αιιηώο, θαιά, σξαία, αξγά, γξήγνξα, λαη, όρη, θ.ά.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ππάξρνπλ 9 επηξξήκαηα, Να ηα
ππνγξακκίζεηο.

Σηέθνκαη ιίγν, κπξνζηά ζην θαλάξη.
Τα απηνθίλεηα πεξλνύλ γξήγνξα πάλσ θάησ.
Κνηηάδσ δεμηά – αξηζηεξά θαη πεξλώ ακέζσο, κόιηο αλάςεη ην
πξάζηλν θσο.
2. Έλσζε ηα αληίζεηα:

λαη
κέζα
πξηλ
δεμηά
θνληά
κπξνζηά

κεηά
αξηζηεξά
όρη
πίζσ
έμσ
καθξηά
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ΡΗΜΑΣΑ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΧΝΗ
Θπκάζαη ηα ξήκαηα ηεο Παζεηηθήο θσλήο;
Δίλαη απηά πνπ ηειεηώλνπλ ζε -καη :
Π.ρ. ινύδνκαη, θξαηηέκαη, θ.ι.π.
Καη απηά ηα ξήκαηα ηα θιίλνπκε ζηνπο 8 γλσζηνύο καο ρξόλνπο:

ΔΝΔΣΧΣΑ
εγώ
εζύ
απηόο
εκείο
εζείο
απηνί

ινύδνκαη
ινύδεζαη
ινύδεηαη
ινπδόκαζηε
ινύδεζηε
ινύδνληαη

- αη
Πξόζεμε πόηε γξάθεηο –αη
θαη πόηε –ε .

-ε
-αη
ΑΣΚΗΣΗ

Να θιίλεηο ζηνλ Δλεζηώηα ηα ξήκαηα:
εγώ πιέλνκαη, εγώ βηάδνκαη.
*

*

*

*

*
*

*
*

*

*

*

*
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ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ
Υζεο όιε ηελ εκέξα …
εγώ
εζύ
απηόο
εκείο
εζείο
απηνί

ινπδόκνπλ
ινπδόζνπλ
ινπδόηαλ
ινπδόκαζηε
ινπδόζαζηε
ινύδνληαλ

Πξόζεμε ηηο θαηαιήμεηο!

ΑΣΚΗΣΗ
Κιίλε ηνπο Παξαηαηηθνύο:
εγώ πιελόκνπλ

εγώ γξαθόκνπλ

εγώ δαιηδόκνπλ

εγώ ξαβόκνπλ
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ΑΟΡΙΣΟ
Υζεο γηα ιίγν ή γηα κηα ζηηγκή…
εγώ
εζύ
απηόο
εκείο
εζείο
απηνί

ινύζηεθα
ινύζηεθεο
ινύζηεθε
ινπζηήθακε
ινπζηήθαηε
ινύζηεθαλ

Πάληα κε -ε

ΑΣΚΗΣΗ
Να θιίλεηο ζηνλ Αόξηζην ηα παξαθάησ ξήκαηα: εγώ πιέλνκαη, εγώ γξάθνκαη,
εγώ ινύδνκαη, εγώ ξάβνκαη.

εγώ

εγώ

εγώ

εγώ

49

Η ΚΥΡΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ΄ ΤΑΞΗ

ΜΑΘΖΜΑ 48ν

ΜΔΛΛΟΝΣΑ ΔΞΑΚΟΛΟΤΘΗΣΙΚΟ
ΜΔΛΛΟΝΣΑ ΤΝΟΠΣΙΚΟ
Ο Μέιινληαο Δμαθνινπζεηηθόο κνηάδεη κε ηνλ Δλεζηώηα θαη ν
Μέιινληαο πλνπηηθόο κε ηνλ Αόξηζην.
ΜΔΛΛΟΝΣΑ ΔΞΑΚΟΛΟΤΘΗΣΙΚΟ

εγώ
εζύ
απηόο
εκείο
εζείο
απηνί

ζα
ζα
ζα
ζα
ζα
ζα

ΜΔΛΛΟΝΣΑ ΤΝΟΠΣΙΚΟ

ινύδνκαη
ινύδεζαη
ινύδεηαη
ινπδόκαζηε
ινύδεζηε
ινύδνληαη

εγώ
εζύ
απηόο
εκείο
εζείο
απηνί

ζα
ζα
ζα
ζα
ζα
ζα

ινπζηώ
ινπζηείο
ινπζηεί
ινπζηνύκε
ινπζηείηε
ινπζηνύλ

ΑΣΚΗΣΗ
Να θιίλεηο ζην Μέιινληα Δμαθνινπζεηηθό θαη ζην Μέιινληα πλνπηηθό ην
ξήκα: εγώ γξάθνκαη.

ΜΔΛΛΟΝΣΑ
ΔΞΑΚΟΛΟΤΘΗΣΙΚΟ

εγώ

ΜΔΛΛΟΝΣΑ
ΤΝΟΠΣΙΚΟ

εγώ
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ΠΑΡΑΚΔΙΜΔΝΟ – ΤΠΔΡΤΝΣΔΛΙΚΟ –
ΜΔΛΛΟΝΣΑ ΤΝΣΔΛΔΜΔΝΟ
Οη 3 ηειεπηαίνη ρξόλνη γίλνληαη κε ηε βνήζεηα ησλ βνεζεηηθώλ
ξεκάησλ έρσ θαη είκαη :
Π.ρ. έρσ γξαθηεί ή είκαη γξακκέλνο
(Σν ζρεκαηηζκό ησλ ρξόλσλ κε ηε βνήζεηα ηνπ είκαη ζα ηνλ κάζεηο ζε
κεγαιύηεξε ηάμε.)
ΠΑΡΑΚΔΙΜΔΝΟ

εγώ έρσ ινπζηεί
εζύ έρεηο ινπζηεί
απηόο έρεη ινπζηεί
εκείο έρνπκε ινπζηεί
εζείο έρεηε ινπζηεί
απηνί έρνπλ ινπζηεί

ΤΠΔΡΤΝΣΔΛΙΚΟ

εγώ είρα ινπζηεί
εζύ είρεο ινπζηεί
απηόο είρε ινπζηεί
εκείο είρακε ινπζηεί
εζείο είραηε ινπζηεί
απηνί είραλ ινπζηεί

ΜΔΛΛ. ΤΝΣΔΛΔΜΔΝΟ

εγώ ζα έρσ ινπζηεί
εζύ ζα έρεηο ινπζηεί
απηόο ζα έρεη ινπζηεί
εκείο ζα έρνπκε ινπζηεί
εζείο ζα έρεηε ινπζηεί
απηνί ζα έρνπλ ινπζηεί

ΑΣΚΗΣΗ
Να θιίλεηο ζηνπο 3 ρξόλνπο ην ξήκα: γξάθνκαη
ΠΑΡΑΚΔΙΜΔΝΟ

έρσ γξαθηεί

ΤΠΔΡΤΝΣΔΛΙΚΟ

είρα γξαθηεί
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ΜΔΛΛ. ΤΝΣΔΛΔΜΔΝΟ

ζα έρσ γξαθηεί
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ΣΟ ΣΔΛΙΚΟ «λ»
Μηα ιέμε θξαηάεη ην ηειηθό ηεο «λ» (δειαδή ην ηειεπηαίν ηεο γξάκκα),
όηαλ ε επόκελε ιέμε αξρίδεη:
1. από θσλήελ (α, ε, ε, η, ν, π, σ)
2. από ηα ζύκθσλα : θ, π, η (κπνξείο λα ζπκάζαη ηε ιέμε θάπνηε)
3. από ηα δίςεθα ζύκθσλα : κπ
λη
γθ
ηζ
ηδ θαη
4. από ηα δηπιά ζύκθσλα : μ
ς
π.ρ. ηνλ άλεκν
ηελ ηζαηζάξα
ηνλ ςαξά

ηε βξνρή
ην λαύηε
ΑΣΚΗΣΗ

Να ζπκπιεξώζεηο ηα θελά κε ηα άξζξα πνπ πξέπεη: ηνλ ή ην θαη ηελ ή
ηε.
______ βνζθό,

_____ ηζάληα,

______ αγειάδα, _____ εηξήλε,

_____ δαζθάια, _____ δάραξε,
_____ μπινθόπν, _____ θνύξλαξε
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