
«Πνμσμπή! Τη ιέεη εθεί;» 

 

1) Να γνάρεηξ τα αθνςκύμηα πμο μπμνμύκ κα σπεματηστμύκ από τηξ παναθάτς ιέλεηξ: 

Ίδνομα Κμηκςκηθώκ Αζθαιίζεςκ  ______________________  

Φόνμξ Πνμζηηζέμεκεξ Αλίαξ  ______________________  

Ονγακηζμόξ Ηκςμέκςκ Γζκώκ  ______________________  

Γζκηθό Κέκηνμ Άμεζεξ Βμήζεηαξ  ______________________  

Ονγακηζμόξ Γθδόζεςξ Δηδαθηηθώκ Βηβιίςκ  ______________________  

Μέζα Μαδηθήξ Γκεμένςζεξ  _____________________  

2) Κιίκς τα πημ θάτς ανσεκηθά μοσηαστηθά σε –εξ 

 

                                                           Ενικός αριθμός 

Οκμμ. ο  μακθτισ ο  εργάτθσ ο  ναφτθσ 

Γεκ. του __________ του __________ του __________ 

Αητ. τον __________ τον __________ τον __________ 

Κιετ.  - ____________ - ____________ - ____________ 

                                                          Πληθυντικός Αριθμός 

Οκμμ. οι  _____________ οι  _____________ οι  _____________ 

Γεκ. των  __________ των  __________ των  __________ 

Αητ. τουσ  __________ τουσ  __________ τουσ  __________ 

Κιετ.  -    ____________ -    ____________ -    ____________ 

 

3)   Να γνάρεηξ τα πημ θάτς ανσεκηθά μοσηαστηθά σε -εξ στμκ θατάιιειμ τύπμ: 

 Οι _____________ (κεατισ) χειροκρότθςαν ςτο τζλοσ τθσ παράςταςθσ. 

 Ξζχαςα το______________________ (διαβιτθ) ςτο ςχολείο. 

 Το επάγγελμα του ________________ (τςαγκάρθσ) δεν είναι πολφ ςυνθκιςμζνο ςτθν εποχι 

μασ. 



 Ο Μζγασ Αλζξανδροσ με τουσ _______________ (ςτρατιϊτθσ) του ζφταςε ςτα βάκθ τθσ 

Αςίασ. 

 Ο κφριοσ με τθν μπλε ςτολι και το καπζλο ελζγχει τα ειςιτιρια των ___________ (επιβάτθσ). 

 Ο ________________ (ψεφτθσ) και ο ___________ (κλζφτθσ) τον πρϊτο χρόνο χαίρονται. 

 Οι φωνζσ του ___________ (προπονθτισ) ςτουσ __________ (παίχτθσ) ιταν πολφ δυνατζσ. 

4) Υπμγναμμίδς τα επίζετα στμ πημ θάτς θείμεκμ: 

 

 

Διάβαςα ςτθ χκεςινι εφθμερίδα ότι ζγινε ζνα ςοβαρό δυςτφχθμα. Κάποιοσ απρόςεκτοσ 

οδθγόσ μπικε ςτθ δεξιά λωρίδα του δρόμου και ζκοψε το δρόμο ενόσ μικροφ κόκκινου 

αυτοκινιτου. Ο καθμζνοσ οδθγόσ προςπάκθςε να αποφφγει τον κίνδυνο και ζκανε μια 

απότομθ ςτροφι που τον ζριξε ςε ζνα βακφ γκρεμό. Τον πιραν ςτο κοντινό νοςοκομείο με 

ςοβαρά τραφματα. Υπάρχει μεγάλοσ κίνδυνοσ για τθ ηωι του. 

5) Σομπιενώκς με «σ» ή «δ» 

 

6) Φςνίδς σε σοιιαβέξ τηξ πημ θάτς ιέλεηξ: 

 

γράμμα ……………………………………… Σάββατο ………………………………………… 

ςφννεφα ……………………………………… κόκκινο ………………………………………… 

τζςςερα ……………………………………… κρεμμφδι ………………………………………… 

_εςτόσ _ ωι _γουρομάλλθσ 

α _ βζςτθσ _κοφρο μυρί _ ω 

κουρα_μζνοσ δυςτυχι_μζνοσ _ωθρόσ 

_ου_οφνι _ι_άνιο _ου_άμι 



καρραλζοσ ……………………………………… γραμμάρια ………………………………………… 

αλλαγι ……………………………………… ςυμμακθτισ ……………………………………. 

καλλιτζχνθσ ……………………………………… εννιά ……………………………………… 

γραμματόςθμο ……………………………………… γζννθςθ ……………………………………… 

ιππότθσ ……………………………………… παπποφσ ……………………………………… 

φφλλα ……………………………………… λακκοφβεσ ……………………………………… 
 
 

7) Σομπιενώκς τα άρθρα που ιείπμοκ: 

 

Όιμη πενίμεκακ ζημ πςνηό αοηή ____ ακμηληάηηθε βνμπή γηα  ζπανηά θαη _______δέκηνα πμο 

δηρμύζακ. Με πνώηεξ ιηπάιεξ ________παηδηά πεηάπηεθακ _______αοιέξ θαη 

πμνμπεδμύζακ. Άκμηγακ _______ ζηόμα ημοξ ηάπα κα πημοκ ___ζηαγόκεξ _______ βνμπήξ ή 

έθακακ πμύθηεξ ___ πενάθηα ημοξ γηα κα ηηξ μαδέρμοκ. Όηακ όμςξ άκμηλακ _____ βνύζεξ 

μονακμύ, έηνελακ όια πίζς από ____πανάζονα. Τώνα _____ βνμπή ζοκόδεοακ αζηναπέξ θαη 

βνμκηέξ.  ______ μπόνα δεκ θνάηεζε πμιύ. Σε ιίγμ λακαβγήθε _______ ήιημξ θαη όια 

ιαμπμθμπμύζακ:  _____θεναμίδηα, πέηνεξ, _______ θοιιςζηέξ _______ δέκηνςκ. 

Λαμπμθμπμύζακ θαη ______ μάηηα ____ παηδηώκ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: https://prwtokoudouni.weebly.com/epsilonlambdalambdaetanuiotakappaalpha4.html 


