
 

 

 

 

1. Σρμπλήοωσε με τξ σωστό ξοιστικό ή αόοιστξ άοθοξ: 

 Μόιηξ είδε ……....  Δήμμξ πςξ  ……….  μαιιηανό   ημύημ    μακηνόζθοιμ, ………   αιεζηκό 

ζενίμ, ενπόηακ θαηαπάκς ημοξ, άνπαλε …..…. πμκηνή πέηνα ζημ  δελί ημο πένη. 

 …………κενό θύιεζε μέζα ζε  ………...  ανδεοηηθό θακάιη. 

 Με πενημέκεη   …….…   θίιμξ μμο, γηα κα πάμε ζηα μαγαδηά γηα ρώκηα. 

 ………. απαιό αενάθη θύζελε από  ….…. ζάιαζζα θαη μαξ δνόζηζε. 

 Πάκς από …….. πςνηό ορώκεηαη  ....... ……. μηθνό βμοκαιάθη, πμο ζηεκ θμνοθή ημο είκαη 

πηηζμέκμ ………. εθθιεζάθη   ………… Πνμθήηε Ηιία. 

 

2.Να ρπξγοαμμίσειπ τ’ αόοιστα άοθοα και μα βάλειπ σε κύκλξ τα ξοιστικά    άοθοα. 

 

 

 

 

« Μηα αιεπμύ μπήθε ζ’ έκα θμπάδη πνμβάηςκ, πήνε ζηεκ αγθαιηά ηεξ  έκα  από  η’ ανκάθηα θη 

έθακε πςξ ημ πάηδεοε.  

Έκαξ ζθύιμξ ηε νώηεζε, γηαηί ημ θάκεη αοηό. 

- Τμ κηακηεύς, είπε εθείκε, θαη παίδς μαδί ημο.  

- Καη ηώνα, ηεξ ιέεη μ ζθύιμξ, ακ δεκ αθήζεηξ μόκε ζμο η’ ανκί,  ζα ζμο  δείλς εγώ πώξ είκαη  

θαη ηα ζθοιίζηα πάδηα»… 

 

3.Βάλε τα κατάλληλα ξοιστικά  άοθοα   μποξστά απ’ τα ξρσιαστικά. Ποξσξςή στξ 

τελικό –μ- !! 

_______ έμπμνμ  _______ θήπμ  _______ λέκμ 

_______ γοκαίθα  _______ πόιεμμ           _______ ηάθμ 

_______ λενά           _______ παηδί  _______ αένα 

_______ νίγακε           _______ ρύιιμ  _______ θαμήια 

_______ γθνίκηα  _______ ηζέπε  _______ μπόνα 

 

4.Βάλε τξ κατάλληλξ ξοιστικό ή αόοιστξ άοθοξ στξ κείμεμξ πξρ ακξλξρθεί: 

______ ζθύιμξ  ______ θοκεγμύ είδε _______ ιημκηάνη θαη ημ αθμιμοζμύζε. Γύνηζε 

λαθκηθά  _______ ιημκηάνη θαη βνοπήζεθε θη _______ ζθύιμξ απ’   _______   θόβμ 

ΤΟ  ΑΡΘΡΟ    

ΠΡΟΟΧΗ !!!  Κάποιες θορές ηο οριζηικό άρθρο μπερδεύεηαι με ηις προζωπικές ανηω-

νσμίες. Μεηά από ηο άρθρο πρέπει να σπάρτει οσζιαζηικό, επίθεηο ή ανηωνσμία. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ………………………………………………. 

Όνομα: _________________________________________ Τάξη: _________ 



ημο ημ έβαιε ζηα πόδηα. Καη _______ αιεπμύ, πμο ημκ ακηίθνηζε, είπε : «___  ιημκηάνη 

θοκεγμύζεξ, πμο μύηε  ____ βνοπεζμό  ημο δε βαζηάξ   κ’  αθμύζεηξ».  

 

 

 

 

 

5.Τώοα ποέπει μα σρμπληοώσειπ  τιπ  καταλήνειπ   τωμ λένεωμ  αμάλξγα με τξ άο-

θοξ  πξρ  βοίσκεται μποξστά από τη λένη : 

 

                                                         

 
Μην  ξεχνάς  τους   τόνους 

 
 

ημ  αοη… ηα δόκη…. ημ μμιύβ… 

ε αοι…. μη δνόμ….. ε μύη…. 

ηα αγόν…. μ επζν….. μη μπακάκ…. 

μη άγθον…… μη ηζημν….. ηα θεναμίδ…. 

μ ζθύι…. ε ιίμκ…. μη ιύθ….. 

 

 

6. Βάλε τξμ ή τωμ μποξστά από τιπ λένειπ: 

 ειέθακηα  παππμύ  βηβιίςκ 

 ημίπμ  παπαγάιςκ  μδεγό 

 πεηεηκώκ  θήπμ  μμοζηθό 

 πύνγςκ  πιμύζηςκ  ζθεκώκ 

 θαθέ  ηαύνμ  ιμπαγώκ 

 

 

7. Βάλε τηπ ή τιπ   μποξστά από τιπ λένειπ  : 

 θςκήξ  ειηάξ  επμπέξ 

 ροπήξ  ιεμμκηέξ  πνμκηέξ 

 μμοζηθήξ  άζθεζεξ  ζάιαζζαξ 

 λύζηνεξ  εηθόκεξ  μμπνέιαξ 

 θανέθιεξ  μεηένεξ  θίιεξ 

 

 


