
 

 

 

 

1. Σομπιήνςζε ηα νήμαηα ηςκ παναθάης πνμηάζεςκ με –αη θαη –ε. Μεκ λεπάζεηξ 

ημοξ ηόκμοξ. 

Μπ…….κμομε πάκηα με εζοπία ζημ μμοζείμ. 

Μ…….κω ζηεκ μδό Τνηώκ Ιενανπώκ 8. 

Μαζ..…..κεηξ κέα από ημκ Γηάκκε; 

Γζείξ πεγ…..…κεηε ζηεκ ίδηα ζπμιή πμνμύ; 

Πι…...κμομε ηα πένηα μαξ πνηκ απ’ ημ θαγεηό. 

Καηαιαβ….…κεηξ όηη έθακεξ ιάζμξ; 

Ακεβ…...κμομε γνήγμνα ηα ζθαιηά. 

Δεζη…....κω ηα πένηα μμο ζηε ζόμπα. 

Δ…...κεη ηα θμνδόκηα ηωκ παπμοηζηώκ ημο. 

 

2. Ο μηθνόξ Θςμάξ έγναρε ηη θάκεη θάζε πνςί πνηκ πάεη ζημ ζπμιείμ. Ξέπαζε 

όμςξ πώξ γνάθμκηαη ηα νήμαηα θαη δεκ έγναθε μιόθιενε ηε ιέλε. 

Σομπιήνςζε ημ πημ θάης θείμεκμ με ηηξ θαηαιήρεηξ ηςκ νεμάηςκ. 

Γγώ μ……….  ζ’ έκα μεγάιμ ζπίηη. Κάζε πνωί θαηεβ……..…. ηα ζθαιηά θαη 

βγα……. ζημκ θήπμ. Μπ………. ζηεκ απμζήθε θαη παίνκω ημ ιάζηηπμ. 

Πι……..  με μπόιηθμ κενό ηεκ αοιή. Μεηά δ………..… ημκ ζθύιμ γηα κα με 

θύγεη. Με αοηέξ ηηξ δμοιεηέξ δεκ θαηαιαβ………. πωξ πενκά ε ώνα. 

Ακεβ…….… λακά ζημ ζπίηη γηα κα εημημαζηώ γηα ημ ζπμιείμ. Πι………. ηα 

δόκηηα μμο θαη δ……….. ηα θμνδόκηα μμο. Ύζηενα δεζη…….…. θαη πίκω ημ 

γάια μμο. Μεηά πεγ………   θεθάημξ ζημ ζπμιείμ. Μμο ανέζεη κα 

πεγ…………. ζπμιείμ γηαηί εθεί μαζ……….. πμιιά πνάγμαηα.  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ____________________________ 

Όνομα: _________________________________________ Τμήμα: _________ 

Προσοχή στις 

εξαιρέσεις! 
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3. Γνάρε με ιέλεηξ ημοξ παναθάης ανηζμμύξ:  

9  …………………………………………………………..        13  …………………………………………………………..  

12  …………………………………………………………..      25  …………………………………………………………..  

31  …………………………………………………………..       49  ………………………………………………………….. 

14  …………………………………………………………..       20  ………………………………………………………….. 

 

4. Άζθεζε μνζμγναθίαξ: Τμ πημ θάης θείμεκμ έπεη πάνα πμιιά ιάζε. Γνάρε ημ 

λακά δημνζώκμκηαξ ηα ιάζε. 

Με ιέκε θωζηα εημε 7 πνμκωκ θαη παω ζηε Β΄ ηαλε    Τμκ μάε επμ ηα γεκεζιηα μμο, γη’ 

αοηό ημ ενπμμεκμ Σάββαημ ζα θακμ πάνηο   Θα θαιεζμ μιμοξ μμο ημοξ θήιμοξ γηα κα 

παηλμομαη, κα θαμε θαη κα δηαζθεδαζμομαη 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

 

5. Να γνάρεηξ ημ νήμα έπς ζημ ζςζηό ηύπμ. 

Γγώ  …………………….. έκα ωναίμ ζαθάθη. 

Γζύ μήπωξ ……………………… πνμπόκεζε ζήμενα; 

Τμ ειιεκηθό αιθάβεημ …………………………… 24 γνάμμαηα. 

Αύνημ εμείξ δεκ …………………………. Σπμιείμ.  

Γιπίδω κα …………………………. Καιό θαηνό όηακ ζα πάμε εθδνμμή.  

 

6. Να ζπεμαηίζεηξ ζύκζεηεξ ιέλεηξ με ηα πημ θάης δεογάνηα ιέλεςκ  

μμιύβη + ζήθε  …………………….……………………..     παπμύηζηα + ζήθε …………………….……………………..     

ακμίγω + θιείκω …………………….…………………..     άκεμμξ + μύιμξ …………………………….…………….……..   
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7. Να πςνίζεηξ ηηξ ζύκζεηεξ ιέλεηξ ζε δύμ θμμμάηηα.  

πμκηηθμπαγίδα    ………………………………………………. + ………………………………………………. 

Ακαβμζβήκω  ………………………………………………. + ………………………………………………. 

πειηδμκμθωιηά  ………………………………………………. + ………………………………………………. 

μπαιθμκόπμνηα  ………………………………………………. + ………………………………………………. 

 

8. Σομπιήνςζε ημκ πημ θάης πίκαθα. 

Γγώ ζθαιίδω  Γγώ μπαίκω  

Γζύ  Γζύ  

Αοηόξ Αοηόξ 

Γμείξ Γμείξ 

Γζείξ Γζείξ 

αοημί αοημί 

 

9. Σομπιήνςζε ηα θεκά ζηηξ πημ θάης πνμηάζεηξ. Μεκ λεπάζεηξ κα βάιεηξ 

ηόκμοξ. 

Ο ζθύιμξ μμο δαγθ…..κ…..   έκα θόθθαιμ. 

Μμο ανέζε κα μαδε……… ιμοιμύδηα από ημκ θήπμ μμο. 

Μεκ λεδ………. ηα θμνδόκηα ζμο! 

Δηπι……κ……   θαη  ζογον…….δ……   ηα νμύπα μμο πάκηα πνηκ θμημεζώ.  

Σηαμαηήζη….….    κα ηζαθώκεζη…..….   θαη ανπίζη……..    ηε δμοιεηά ζαξ!  
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