
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ομπιήνςζε ηα γνάμμαηα πμο ιείπμοκ από ηηξ ιέλεηξ θαη βάιε ηόκμοξ όπμο 

πνεηάδεηαη:  

μεηακη_κς, _νςαξ, παναθη_ναξ, εμ_θςξ, απμγ_εηεύ_μαη, παι_θάνη, ηοθ_καξ, 

ρύπν_μμξ, ζ_γθ_κεηηθόξ, παη_νη, πμν__α, βνεηακ_θόξ, θ_πάδη, μι_μεν_ξ, 

θ_νηεύς, ζ_ιμξ, ζμβανόη_ηα, θμονημοκ__δς, π_νώκς, ζ_καοι_α, ζα__αιέμξ, 

ζηαιαπη_ηεξ, εοζ_κε, πι_μμ_νηζμέκμξ, γδ_νκς, ζ_ζηηθόξ, πνμμ_ζεύμμ__, 

αμενηθακ_θόξ, δ_ιηάνεξ, ειάηη_μα 

 

2. Μεηάηνερε ημ πημ θάης θείμεκμ ζημκ αόνηζημ θαη ζημκ ελαθμιμοζεηηθό 

μέιιμκηα: 
 

Ο Ακδνέαξ μεηά ημ ζπμιείμ δηαβάδεη ηα μαζήμαηά ημο. Βιέπεη ηειεόναζε, ηα 

αγαπεμέκα ημο θηκμύμεκα ζπέδηα. Παίδεη με ηε μεγαιύηενε αδενθή ημο δηάθμνα 

παηπκίδηα. Όπμηε μπμνεί πεγαίκεη ζημ πάνθμ ηεξ γεηημκηάξ ημο θαη θάκεη δηάθμνα 

αζιήμαηα. Όμςξ γονίδεη κςνίξ ζημ ζπίηη ημο. Τνώεη θάηη ή πίκεη ημ γάια ημο θαη 

πέθηεη γηα ύπκμ!  
 

 

Αόνηζημξ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελαθμιμοζεηηθόξ 

Μέιιμκηαξ 
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………………………………………………………………………… 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ………………………………………………. 

Όνομα: _________________________________________ Τάξη: _________ 



3. Να ζομπιενώζεηε ημκ πημ θάης πίκαθα βάδμκηαξ ηα νήμαηα πμο ζαξ 

δίκμκηαη ζημ ίδημ πνόζςπμ ηςκ άιιςκ πνόκςκ.  

 

ΕΝΕΣΩΣΑ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΟΡΙΣΟ 
ΕΞΑΚΟΛΟΤΘΗΣΙΚΟ 

ΜΕΛΛΟΝΣΑ 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ 

ΜΕΛΛΟΝΣΑ 

 μηιμύζα    

  θμίηαλα   

   ζα θναηάμε  

    ζα πηοπήζεηξ 

ρανεύμοκ     

 

 

4. Η Ραιμύ ήηακ απνόζεπηε θαη έποζε ημ γάια ημο Ακηνέα ζημ ηεηνάδηό ημο. 

Μπμνείξ κα ημκ βμεζήζεηξ κα λακαγνάρεη ό,ηη ζβήζηεθε; 

 
 

ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΩΝΗ 

ΕΝΕΣΩΣΑ  ΕΞΑΚ. ΜΕΛΛΟΝΣΑ 

   

κηνέπεζαη   

 κηνεπόηακ  

   

  Θα κηνέπεζηε 

   

 

 

 

 

 ΑΟΡΙΣΟ 

Εγθιίζεηξ 

Ονηζηηθή Τπμηαθηηθή  

έπεζα   

  πέζε 

 κα πέζεη  

   

   

   



 

5.  Γνάρε το ή τον θαη τη ή την ζηηξ παναθάης ιέλεηξ:  
 

 έμπμνμ    δήμανπμ   Αιέλακδνμ  Μανία  δεηηάκμ 

 δνόμμ  Βμοιή  Ακηηγόκε    θαναγθηόδε  Γηάκκε 

   μπαθάιε   ιέβεηα  Γιέκε  ρανά  Γιηζάβεη 

    άκζνςπμ     ιαμπάδα  Άγγειμ  ημύνηα  Ηναθιή 

 θίιμ  θονία  Κώζηα  μπμοθάια    Θεμηζημθιή 

   δάζθαιμ     γάηδανμ  Δήμεηνα  μπαηανία  Παύιμ 

 θύνημ    κηνμπή  ηδίηδηθα  ηζηγθμύκε  μεηένα 

    δαζθάια  άκηνα  δήμμ  δηάιμγμ  ζογθίκεζε 

 ιέλε   πμκηνό  ιηγκό  επζνό  θςηηά 

 βνάπμ    μάζημνα  ιάμπα  μειηά  θεναζηά 

 πηίζηε  ιμπία  γέθονα  παύια  ακηάνηε 

 Αιελία     ακηανζία  κίθε  ζάιαζζα  ηζημνία 

 

6. Γνάρε ηα ανηζμεηηθά επίζεηα με γνάμμαηα ζημ παναθάης θείμεκμ: 

Σημ ζπμιείμ ημο Ακηνέα θμηημύκ (159) ………………………….......…………μαζεηέξ. Υπάνπμοκ 

δειαδή (12) …………………….. ηάλεηξ. Τα πημ πμιιά παηδηά πεγαίκμοκ ζηεκ (4) ………............…. 

ηάλε. Τμ μάζεμα δηανθεί (45)……………….. .....………. ιεπηά, εκώ ημ δηάιεημμα 

(15)…………....……….. ιεπηά! Ο Ακδνέαξ από ημ ζπίηη γηα ημ ζπμιείμ ζέιεη (20) ……….....…… 

ιεπηά  θαη ημο ανέζεη κα θζάκεη από ημοξ (1)…......…………. ! Σηεκ ηάλε ημο  όμςξ είκαη (3) 

………………………. ζηα μαζεμαηηθά  θαη (6)……………. ζηεκ ηζημνία.. Σηα αγγιηθά ημο όμςξ 

πήνε (99)…………………......……………….., με άνηζηα ημ (100)……………….. . Λέηε κα είκαη (1) 

……………...….. ή (2) ......………………… ;   

 

7. ομπιήνςζε ηηξ θαηαιήλεηξ ηςκ νεμάηςκ ζηηξ παναθάης πνμηάζεηξ με –ε ή 

–αη. 

Α) Ο Νίθμξ ζθέθηεη_  κα πάη_  μαδί. 

Β) Να ακμίγεη_  ηα πανάζονα κα αενίδεη__ μ πώνμξ. 

Γ) Aπαγμνεύεη_  κα αθήκεη_ εδώ ηα ζθμοπίδηα ζαξ. 

Δ) Να αγμνάδεη_ ό,ηη πνεηάδεη_ ημ ζπίηη, κα ημ θαζανίδεη_ θαη κα θνμκηίδεη_  

ώζηε κα δηαηενείη_  θαζανή ε ηάλε. 


