
 

 

 

 

 

 

1. Σρμπλήοωζε ηα κεμά ηωμ παοακάηω ποξηάζεωμ με ηξμ ή ηωμ. 

 Η δαζθάια δημνζώκεη ηα ηεηνάδηα   ………… μαζεηώκ. 

 Ο Αιέλεξ ζβήκεη …………… πίκαθα.  

 Σήμενα μάζαμε ηα μκόμαηα  …………… δώδεθα μεκώκ.  

 Άθμοζε …………… ήπμ από ημ θειάεδεμα ……….. πμοιηώκ.  

 Κμίηα ημ θςξ ………… αζηενηώκ. 

 Ξένεηξ αοηό …………… θακόκα ………….. ειιεκηθώκ; 

 Ψάλε …………… πάνηε γηα κα βνεηξ ηα μκόμαηα …………… βμοκώκ. 

 Σημ ηζίνθμ αθμύς ηηξ θςκέξ …………...   παηδηώκ θαη ………… δώςκ.   

 Τα μάηηα  …………… μηθνώκ παηδηώκ  ιάμπμοκ από πανά. 

 

2. Να βάλειπ ηιπ λένειπ ηωμ παοεμθέζεωμ ζηξμ καηάλληλξ ηύπξ. 

 Ο θαηάιμγμξ ηςκ  (ηναομαηίαξ)  ……………………………………..   από ηα ηνμπαία αηοπήμαηα 

είκαη μεγάιμξ. 

 Τα ζπέδηα γηα ηεκ μηθμδμμή βνίζθμκηαη ζημ γναθείμ ημο (ανπηηέθημκα) ………………………….  

 Πμιιμί (επηζηήμμκαξ) ………………………………………….. εθθνάδμοκ ηεκ ακεζοπία ημοξ γηα ηηξ 

απόημμεξ αιιαγέξ ημο θαηνμύ. 

 Η ζημιή ημο (πςνμθύιαθα) ……………………………………… έπεη μπιε πνώμα. 

 

3. Να ζρμπληοώζειπ ηα παοακάηω κεμά όπωπ ηξ παοάδειγμα: 

 Ο ιαγόξ είκαη πιξ γοήγξοξπ από ηε πειώκα. 

Ο ιαγόξ είκαη γνεγμνόηενμξ από ηε πειώκα. 

 Τμ ζπίηη είκαη πιξ μικοό από ηεκ πμιοθαημηθία.   

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

 Ο Νηθόιαξ είκαη πιξ ένρπμξπ από ημκ Τάζμ. 

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

 Η Ειέκε είκαη πιξ λεπηή από ηε Νίθε. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ………………………………………………. 

Όνομα: _________________________________________ Τάξη: _________ 



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

 Τμ ιημκηάνη είκαη πιξ δρμαηό από ημ ζθύιμ. 

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

4. Να ρπξγοαμμίζειπ ηα επίθεηα ζηξ παοακάηω κείμεμξ. 

Τμ δςμάηημ ημο Νίθμο είκαη πιαηύ θαη μαθνύ. Έπεη δύμ μεγάια πανάζονα θαη μηα ρειή 

πόνηα. Η πόνηα μδεγεί ζε έκα θανδύ μπαιθόκη. Εθεί  Νίθμξ θάζεηαη ηα ήζοπα ακμηληάηηθα 

απμγεύμαηα θαη παδεύεη ημ ζηεκό μμκμπάηη πμο μδεγεί ζηε γαιάδηα ζάιαζζα. 

 

5. Σρμπλήοωζε ηιπ παοξμξιώζειπ. 

 Είκαη βανύ ………………………………………………………………………………….. 

 Ο Μάνημξ θμιομπά ………………………………………………………………………………….. 

 Η Μάνζα θηηνίκηζε ………………………………………………………………………………….. 

 Η Μανγανίηα ηνέπεη γνήγμνα ………………………………………………………………………………….. 

 Ο Κώζηαξ είκαη πμκενόξ ………………………………………………………………………………….. 

 Σηέθεηαη αθίκεημξ ………………………………………………………………………………….. 

 Τμ θόνεμα είκαη θόθθηκμ ………………………………………………………………………………….. 

 

6. Γοάψε δίπλα από κάθε επίθεηξ ηξ αμηίθεηό ηξρ. 

ιεοθά  = ………………………………………………….              αθνηβόξ = ………………………………………………….   

ήμενμξ = ………………………………………………….            παιηό = ………………………………………………….   

πμιιά = ………………………………………………….             εύθμιε = ………………………………………………….   

άζπεμε = ………………………………………………….           κέμξ = ………………………………………………….   

  

7. Να εμώζειπ ηα ζρμώμρμα επίθεηα.  

όμμνθα                            ζαομάζηα 

αζηναθηενό                      ςναία 

θμκηό                               ιεπηόξ 

οπένμπε                          δηάζεμμξ 

λαθμοζηόξ                       ιαμπενό 

αδύκαημξ                         παμειό 

 


