
ΛΤΕΘ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΘΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ 6
εο

 ΕΝΟΣΗΣΑ  

(ΠΟΛΘΣΕΘΕ ΝΣΤΜΕΝΕ ΣΑ ΛΕΤΚΑ) 
 

1) Κιίλσ ην ξήκα είκαη: 

ΕΝΕΣΩΣΑ ΠΑΡΑΣΑΣΘΚΟ-ΑΟΡΘΣΟ 

είκαη ήκνπλ 

είζαη ήζνπλ 

είλαη ήηαλ 

είκαζηε ήκαζηε  (ήκαζηαλ) 

είζηε ήζαζηε  (ήζαζηαλ) 

είλαη ήηαλ 

 

2) Κιίλσ ην ξήκα ρηππώ: 

ΕΝΕΣΩΣΑ ΠΑΡΑΣΑΣΘΚΟ ΑΟΡΘΣΟ 

ρηππώ ρηππνύζα ρηύπεζα 

ρηππάο ρηππνύζεο ρηύπεζεο 

ρηππά ρηππνύζε ρηύπεζε 

ρηππάκε ρηππνύζακε ρηππήζακε 

ρηππάηε ρηππνύζαηε ρηππήζαηε 

ρηππνύλ ρηππνύζαλ ρηύπεζαλ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΘΚΕ ΑΚΗΕΘ ΣΗΝ 7
ε
 ΕΝΟΣΗΣΑ 

 (ΘΣΟΡΘΕ ΣΟΤ ΥΕΘΜΩΝΑ) 

 

1)Υσξίδσ ζε ζπιιαβέο ηηο παξαθάησ ιέμεηο: 

ζύλλεθν, ζπλάληεζε, κειηά, εθδξνκή, δνπιεύσ, είζνδνο, γίγαληαο, εκπόδην, 

αζηξαπή, λαπηηθόο, ζάιαζζα, άλζξσπνο, γηνξηή, εύθνινο, θνθηεξόο, έπηπιν 

ζύλ-λε-θν, ζπ-λά-ληε-ζε, κε-ιηά, εθ-δξν-κή, δνπ-ιεύ-σ, εί-ζν-δνο,  

γί-γα-ληαο, ε-κπό-δη-ν, α-ζηξα-πή, λαπ-ηη-θόο, ζά-ιαζ-ζα, άλ-ζξσ-πνο,  

γηνξ-ηή, εύ-θν-ινο, θν-θηε-ξόο, έ-πη-πιν 

 

2) Βάδσ ηα παξαθάησ ξήκαηα ζηε ζσζηή ζηήιε, αλάινγα κε ηε ζπιιαβή 

ζηελ νπνία ηνλίδνληαη: 

ηξαγνπδώ, ληθώ, έξρνκαη, ιύλσ, έηξερα, πιέλεηο, γειώ, γξάθεηο, 

πιέλνκαη, παίδνπκε, είλαη, αγαπώ,  δσγξαθίδσ, θξύςαηε, ρηππώ 

 

ΣΟΝΘΖΟΝΣΑΘ ΣΗΝ ΣΟΝΘΖΟΝΣΑΘ ΣΗΝ ΣΟΝΘΖΟΝΣΑΘ ΣΗ 

ΠΡΟΠΑΡΑΛΗΓΟΤΑ ΠΑΡΑΛΗΓΟΤΑ ΛΗΓΟΤΑ 

έξρνκαη ιύλσ ηξαγνπδώ 

έηξερα πιέλεηο ληθώ 

πιέλνκαη γξάθεηο γειώ 

παίδνπκε είλαη αγαπώ 

θξύςαηε δσγξαθίδσ ρηππώ 

 

 

 



3) Ξαλαγξάθσ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο αδύλαηνπο   

ηύπνπο ηεο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο: 

Εκάο θνηηάο;                                         Μαο θνηηάο; 

Εγώ πεξηκέλσ απηήλ.                           Σελ πεξηκέλσ. 

Εκέλα ςάρλεηο;                                      Με ςάρλεηο; 

Εζάο ζέινπλ ζην γξαθείν.                    αο ζέινπλ ζην γξαθείν. 

Γηαηί καιώλεηο απηνύο;                        Γηαηί ηνπο καιώλεηο; 

Πεξηκέλσ απηόλ.                                   Σνλ πεξηκέλσ. 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΘΚΕ ΑΚΗΕΘ ΣΗΝ 8
ε
 ΕΝΟΣΗΣΑ (ΕΛΑ ΣΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑ) 

1) Γξάθσ ηελ Πξνζηαθηηθή Ελεζηώηα θαη ηελ Πξνζηαθηηθή Ανξίζηνπ 

ησλ παξαθάησ ξεκάησλ: 

ΡΗΜΑΣΑ ΠΡΟΣ. ΕΝΕΣΩΣΑ ΠΡΟΣ. ΑΟΡΘΣΟΤ 

πνηίδσ πόηηδε-πνηίδεηε πόηηζε-πνηίζηε 

δηαβάδσ δηάβαδε-δηαβάδεηε δηάβαζε-δηαβάζηε 

ςήλσ ςήλε-ςήλεηε ςήζε-ςήζηε 

γεκίδσ γέκηδε-γεκίδεηε γέκηζε-γεκίζηε 

ιύλσ ιύλε-ιύλεηε ιύζε-ιύζηε 

ζβήλσ ζβήλε-ζβήλεηε ζβήζε-ζβήζηε 

κπαίλσ κπαίλε-κπαίλεηε κπεο-κπείηε 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΘΚΕ ΑΚΗΕΘ ΣΗΝ 9
ε
 ΕΝΟΣΗΣΑ(ΑΝΘΡΩΠΟΘ ΚΑΘ ΜΗΥΑΝΕ) 

1) ρεκαηίδσ επίζεηα πνπ παξάγνληαη από ηα παξαθάησ νπζηαζηηθά: 

κεηάμη-κεηαμσηόο                       κέηαιιν-κεηαιιηθόο 

δαληέια-δαληεισηόο                  αζήκη-αζεκέληνο 

πέιαγνο-πειαγίζηνο                    γπαιί-γπάιηλνο 

βνπλό- βνπλίζηνο                         ραιθόο-ράιθηλνο 

πειόο-πήιηλνο                             ζίδεξν-ζηδεξέληνο 

2) Κάλσ ρξνληθή αληηθαηάζηαζε ζηα παξαθάησ ξήκαηα: 

ΕΝΕΣΩΣΑ ιύλεηο γξάθνπκε 
ΠΑΡΑΣΑΣΘΚΟ έιπλεο γξάθακε 
ΑΟΡΘΣΟ έιπζεο γξάςακε 
ΕΞΑΚΟΛ. ΜΕΛΛΟΝΣΑ ζα ιύλεηο ζα γξάθνπκε 
ΤΝΟΠΣ. ΜΕΛΛΟΝΣΑ ζα ιύζεηο ζα γξάςνπκε 
ΤΝΣΕΛ. ΜΕΛΛΟΝΣΑ ζα έρεηο ιύζεη ζα έρνπκε γξάςεη 
ΠΑΡΑΚΕΘΜΕΝΟ έρεηο ιύζεη έρνπκε γξάςεη 
ΤΠΕΡΤΝΣΕΛΘΚΟ είρεο ιύζεη είρακε γξάςεη 

 

3) Βάδσ ζε αιθαβεηηθή ζεηξά ηηο παξαθάησ ιέμεηο: 

γήπεδν, ειπίδα, βαδίδσ, γειώ, είζνδνο, αέξαο, δσεξόο, πνηάκη, 

αξρίδσ, ζάιαζζα, ξνδάθηλν, ήιηνο, δέληξν, ςάρλσ, ζύλλεθν 

 

αέξαο, αξρίδσ, βαδίδσ, γειώ, γήπεδν, δέληξν, είζνδνο, ειπίδα, 

δσεξόο, ήιηνο, ζάιαζζα, πνηάκη, ξνδάθηλν, ζύλλεθν, ςάρλσ 


