Όκμμα: _____________________________________ Τάλε: _______

Επακαιεπηηθό θοιιάδημ ζηεκ Εκόηεηα 10
1. Υπμγναμμίδω ηα επίζεηα ζημ πημ θάηω θείμεκμ:
Δηάβαζα ζηε πζεζηκή εθεμενίδα όηη έγηκε έκα ζμβανό
δοζηύπεμα. Κάπμημξ απνόζεθημξ μδεγόξ μπήθε ζηε δεληά
ιςνίδα ημο δνόμμο θαη έθμρε ημ δνόμμ εκόξ μηθνμύ θόθθηκμο αοημθηκήημο. Ο
θαεμέκμξ μδεγόξ πνμζπάζεζε κα απμθύγεη ημκ θίκδοκμ θαη έθακε μηα
απόημμε ζηνμθή πμο ημκ ένηλε ζε έκα βαζύ γθνεμό. Τμκ πήνακ ζημ θμκηηκό
κμζμθμμείμ με ζμβανά ηναύμαηα. Υπάνπεη μεγάιμξ θίκδοκμξ γηα ηε δςή ημο.

2. Σομπιενώκς με ζ ή δ
_ εζηόξ

δοζηοπη _ μέκμξ

α _ βέζηεξ

θμονα _ μέκμξ

_ ςή

_ θμύνμ

_ μο _ μύκη

μονί _ ς

_ γμονμμάιιεξ

_ ςενόξ

3. Χωνίδω ζε ζοιιαβέξ ηηξ πημ θάηω ιέλεηξ:
γνάμμα ___________________ ζανναιέμξ ____________________
ζύκκεθα __________________ θαιιηηέπκεξ __________________
ηέζζενα __________________ αιιαγή

_____________________

θόθθηκμ ___________________ γναμμάνηα ____________________
γέκκεζε ___________________ ζομμαζεηήξ ___________________
γναμμαηόζεμμ _______________ Σάββαημ _____________________
θνεμμύδη __________________

εκκηά _______________________

ηππόηεξ __________________

θύιια _______________________

παππμύξ _________________

ιαθθμύβεξ ____________________

4. Κιίκω ηα άνζνα μ, ε, ημ
Εκηθόξ

Εκηθόξ

Εκηθόξ

Οκμμ. _____ ζθύιμξ

Οκμμ. ______ θανέθια Οκμμ. _____ ηναπέδη

Γεκ. _____ ζθύιμο

Γεκ. _____ θανέθιαξ

Γεκ. _____ ηναπεδημύ

Αηη.

Αηη. ______ θανέθια

Αηη. _____ ηναπέδη

Κιεη.

Κιεη. -

_____ ζθύιμ

Κιεη.

-

ζθύιε

Πιεζοκηηθόξ

-

θανέθια

Πιεζοκηηθόξ

ηναπέδη

Πιεζοκηηθόξ

Οκμμ. _____ ζθύιμη

Οκμμ. _____ θανέθιεξ

Οκμμ. _____ ηναπέδηα

Γεκ. ______ ζθύιςκ

Γεκ. _____ θανεθιώκ

Γεκ. _____ ηναπεδηώκ

Αηη. _______ ζθύιμοξ

Αηη. ______ θανέθιεξ

Αηη. _____ ηναπέδηα

Κιεη. -

Κιεη. -

Κιεη. -

ζθύιμη

θανέθιεξ

ηναπέδηα

5. Σομπιενώκω ηα άνζνα πμο ιείπμοκ:
Όιμη πενίμεκακ ζημ πςνηό αοηή _____ ακμηληάηηθε βνμπή γηα ______
ζπανηά θαη ____ δέκηνα πμο δηρμύζακ. Με ______ πνώηεξ ρηπάιεξ _____
παηδηά πεηάπηεθακ ζ____ 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.

6. Σομπιενώκω ημ άνζνμ ηωκ πημ θάηω ιέλεωκ:
_______ ηύμπακμ

_______ μμπνέια

_______ γέθονα

_______ θμοηαιηώκ

_______ πανηηά

_______ ζηαζμμύ

_______ εμένεξ

_______ γιοθώκ

_______ δςμάηηα

_______ παηπκηδηώκ

_______ ηναγμοδηζηέξ
________ πολίδαξ

