
Όλνκα: ______________________________________ Τάμε:_______ 

 

Επαναληπηικέρ αζκήζειρ κεθαλαίων 6, 7, 8 

 

1. Σςμπληπώνω με ηο πήμα είμαι ζηο ζωζηό ππόζωπο: 

Δγώ ___________________ καζεηήο ηεο Β΄ Γεκνηηθνύ. 

Πνύ ____________________, Γηάλλε; Γηαηί αξγείο; Απηνί ____________ 

ζην απηνθίλεην θαη ζε πεξηκέλνπλ.  

Η Ρέλα θη εγώ _________νη θαιύηεξεο θίιεο. 

Παηδηά εζείο _________________;  

_______________________ θαη ν Μηράιεο καδί ζαο; 

 

2. Σςμπληπώνω με ηο καηάλληλο ζύμπλεγμα ζςμθώνων: (ππ, κπ, 

ηπ, ππ, πκ, πη) 

______απέδη                            ρν_____άξη                       _______έλν 

πν______νθαιί                       _____όβαην                       ______έαο 

α______ηβό                             α______εηά                       α_______ηνο 

______ώλσ                              ______όζπκνο                  α______άδσ 

______νηηκώ                           ζθν______ηζκέλα              ηζί______ν 

 

3. Βάζω ηα καηάλληλα ζημεία ζηίξηρ: (.  ,  :   ;   !  ...   «» ) 

Χηεο θαζάξηζα ηελ ληνπιάπα κνπ  πέηαμα άρξεζηα πξάγκαηα   

ηαθηνπνίεζα ηα βηβιία ζηε βηβιηνζήθε   έβαια ηα παηρλίδηα ζηε ζέζε 

ηνπο θαη ηαθηνπνίεζα ηα ξνύρα ζηελ θξεκάζηξα 

Άλνημε ηε ηζάληα ηεο θαη είρε κέζα ηα πάληα   βηβιία   ηεηξάδηα  κνιύβηα  

ραξηηά γόκα   ζπλδεηήξεο 

Πνηνο έραζε ην πνξηνθόιη ηνπ 

Μήπσο ζέιεηο λα ζε βνεζήζσ κε ηα καζήκαηά ζνπ   κε ξώηεζε ε κακά. 

Τη όκνξθν ςαξάθη       είπε ε Μαξία.  



4. Βάζω ηόνοςρ ζηιρ πιο κάηω θπάζειρ: 

Πεο κνπ ην παξαπνλν ζνπ. 

Τν πξνζσπν ηνπ εηαλ θαηαθνθθηλν. 

Ξεραζε λα παξεη ην θαξκαθν ηεο. 

Τν πνπθακηζν ηεο εηαλ ιεξσκελν.  

Αθεζηε καο ην ηειεθσλν ζαο θαη ζα ζαο παξνπκε πηζσ. 

Η δαζθαια ηνπο απνπζηαδεη γηαηη εηλαη αξξσζηε. 

 

5. Βάζω ηελεία και κεθαλαίο όπος σπειάζεηαι: 

Τν θαινθαίξη ην δάζνο πνπ είλαη θνληά ζηε πόιε καο έπηαζε θσηηά γηαηί 

θάπνηνο απξόζεθηνο πέηαμε έλα αλακκέλν ζπίξην  θάεθαλ πνιιά δέληξα 

ν δάζθαινο  κάο είπε όηη, όηαλ θαίγεηαη έλα δάζνο, δελ πεζαίλνπλ κόλν 

ηα δέληξα αιιά θαη ηα δώα θαη ηα πνπιηά απνθαζίζακε όινη λα θάλνπκε 

θάηη γηα λα δηνξζώζνπκε ην θαθό πνπ έγηλε  καδεπηήθακε δάζθαινη, 

καζεηέο θαη γνλείο ζην θακέλν δάζνο γηα λα θάλνπκε αλαδάζσζε   νη 

κεγάινη έθνβαλ ηα θακέλα δέληξα θαη εκείο ηα παηδηά  θπηεύακε ζηε 

ζέζε ηνπο άιια  δελ πξνιάβακε θαιά θαιά λα ηειεηώζνπκε όηαλ έπηαζε 

βξνρή  ηη θαιά! ε  βξνρή πόηηζε ηα δέληξα πνπ θπηέςακε 

 

6. Για δοκίμαζε ηώπα να θηιάξειρ ένα αίνιγμα για ηα πιο κάηω: 

 

__________________________             __________________________ 

__________________________             __________________________ 

__________________________             __________________________ 

__________________________             __________________________ 

__________________________             __________________________ 

 

 


