
Επαμαλεπηικό εμόηεηαπ 3 ζηε Γλώζζα 

 «Σηξμ κόζμξ ητμ κόμικπ» 
 

 

1. Βάδτ ηξ πξρ και ηξ πξύ και διαβάδτ. 
 

 Τνλ είδα ________ πόηηδε ηα ινπινύδηα. 

 ________ ζα πάηε ην βξάδπ; 

 Από _________ αγόξαζεο απηό ην βηβιίν; 

 ________ θαη _______ θάλσ ιάζε. 

 ______ είλαη ε κακά. 
 

2. Βάδτ ηξ πτπ και ηξ πώπ και διαβάδτ. 
 

 Πεξηκέλσ _____ θαη _____ λα έξζεη ε ζηηγκή λα αλνίμνπλ ηα ζρνιεία. 

 _____ ζνπ θαίλεηαη ζήκεξα ν θαηξόο; 

 Άθνπζα _____ ζα πάκε εθδξνκή. 

 ________ ηα πήγεο ζηηο εμεηάζεηο ζνπ; 

 Έκαζα ________ νη πεξηζζόηεξεο κνλνζύιιαβεο ιέμεηο δελ παίξλνπλ 
ηόλν. 

 

3. Τξμίδτ ηξ ε όπξρ ςοειάδεηαι. 
 

 Τελ πόιε ε ην ρσξηό πξνηηκάο πεξηζζόηεξν; 

 Η Κηθή θαη ε Άλλα ζα έξζνπλ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. 

 Ο Τάζνο ε ν Αλδξέαο έθαλε ηε δεκηά; 

 Τη πξνηηκάο θξνύην ε ιαραληθό; 
 

4. Σρμπλεοώμτ με ει ή ξι. 
 
 

 
Ο Λνπθάο παίδ......   κε ηα παηρλίδηα ηνπ όηαλ δελ έξρνληαη ...... θίι.......   

ηνπ. Τνπ αξέζνπλ ηα παηρλίδηα ηνπ. Πάληα ηα πξνζέρ...., ηα θξνληίδ...... 

θαη ηα ζπγπξίδ....... Τα αγαπεκέλα κνπ παηρλίδηα είλαη ........ ζηξαηεγ.... 

θαη ..... ζηξαηηώηεο. 

 
 
 
 

ην νη ην ρξεζηκνπνηώ γηα 
ηνπο πνιινύο 

& 
ην εη ην ρξεζηκνπνηώ 

όηαλ θάπνηνο θάλεη θάηη. 

 
 



5. Σρμπλεοώμτ με ηξ ει, ξι, ι, ε. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Τν θεγγάξ...  θέγγ..... ηε λύρηα. 

 Τν εγγόλ.... παίδ..... κε ηελ καγθνύξα ηνπ παππνύ. 

 Η Κηθ..... έραζε ηελ δώλ..... ηεο θαη θιαί.... 

 Τν γαηάθ.... ηξώ.... έλα  ςάξ... 

 Οη θαι.... θηι... πξνζέρνπλ ηνπο άιινπο. 
 

6. Σρμπλεοώμτ ηξ Σ, ζ, π 
 

 Ο   __ ηαύξν__    __ ήκεξα  έρα __ ε   ηελ  μύ __ ηξα  ηνπ. 

 __ ηακάηε __ ε  ην  α__ ηηθό   __  ηε   __ ηάζε  θαη  αλέβεθαλ  νη επηβάηε 
__. 

 Η   __ ηέια  θαη  ν   __ ηέιην __   γηνξηάδνπλ  __ ηηο 26 Ννεκβξίνπ. 

 Κάζε  __ άββαην  αιιά  θαη  πνιιέ __   Κπξηαθέ __   πάσ  γηα ςάξεκα. 
 

7. Να βοειπ ηα δίσεθα θτμήεμηα και ηα δίσεθα ζύμθτμα ητμ παοακάητ 

λένετμ και μα ηα γοάσειπ όπτπ ηξ παοάδειγμα. 

 
 Δίψηυα υωνήεντα Δίψηυα σύμυωνα 

κπνπθάιη νπ κπ 

θζόγγνη …………………………… …………………………… 

πηνζεηείηαη …………………………… …………………………… 

ηζηγθνύλεο …………………………… …………………………… 

ηδάθηα …………………………… …………………………… 

ηζαληίδεηαη …………………………… …………………………… 

ζπγγελεύεη …………………………… …………………………… 

 
 

 

ην η ην ρξεζηκνπνηώ ζην 
νπδέηεξν γέλνο (π.ρ. ην παηδί) 

& 
ην ε ην ρξεζηκνπνηώ ζην 

ζειπθό γέλνο (π.ρ. ε απιή) 

 
 

Καιό 
Σαββαηνθύξηαθo  

γιπθέο κνπ 
θαηζνύιεο !!!!!!!!!!!! 


