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Ασκήσεις ορθογραφίας 

1. Να σχηματίσετε επίθετα με τις καταλήξεις της παρένθεσης και να 

σχηματίσετε με καθένα από αυτά ένα ονοματικό σύνολο (π.χ. οικιακή 

συσκευή). 

ήθελα: ................................ (-ικος)  

οικίας: ................................ (-ακος) 

μακριά: ................................ (-ινος) 

περιβάλλον: ................................ (-ικος) 

τοπίο: ................................ (-ικος), ................................ (-ιστικός) 

φαίνονται: ................................ (-ικος) 

διακρίνουμε: ................................ (-τος) 

έργο:  ................................ (-ωδης) 

μέση: ................................ (-αιος) 

αναπαραστάσεις: ................................ (-ικος) 

απόφαση: ................................ (-ιστικος) 

δικαιολογεί: ................................  (-ησιμος)  

κορυφή:  ................................ (-αιος) 

νίκη:  ................................ (-τήριος) 

Αθηναίων:  ................................ (-ικος)  

κατασκευή: ................................ (-ικος) 

χτίσουν:  ................................ (-ιακος) 

επισκέπτης: ................................ (-ιμος) 

θανάτωση:  ................................ (-ιμος) 

χρυσάφι: ................................ (-ης), ................................ (-ενιος) 

άνθη: ................................ (-ηρος) 

πέτρες: ................................ (-ωδης) 

εκτείνεται: ................................ (-ης) 

 

2. α) Να υπογραμμίσετε τις παραγωγικές καταλήξεις των επιθέτων: 

σημερινού, ζωγραφιστό, πήλινη, διαθέσιμη, στεγανό. 

β) Να σχηματίσετε παράγωγα επίθετα από τις λέξεις: παιχνίδι, κεφαλιού, 

συμπλήρωμα ώρα, εξαναγκάζοντας, συνέχιζε. Στη συνέχεια με τα 

παράγωγα επίθετα να σχηματίσετε ονοματικές φράσεις. 

 

3. α) Να συμπληρώσετε τα κενά με το γράμμα που λείπει: αν....πομονούμε, 

πρόθ...μοι, χρ...σιμο, κινδ....νεύουμε, ασφάλ....α, βαμ....ένες. 

 

β) Υποθέστε ότι είστε καθηγητής και βαθμολογείτε τα παρακάτω κείμενα 

ως προς την ορθογραφία τους. Σε ποιον μαθητή θα βάλετε μεγαλύτερο 

βαθμό, στον Α ή στον Β; Για κάθε ορθογραφικό λάθος να αφαιρέσετε 

0,25. Το άριστα είναι το 20. 
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Μαθητής Α 

 

Εμείς τα παιδιά είμαστε πρόθημοι και ανυπωμονούμε για μια συνάντηση 

με τη Δημοτική Αρχή, για να συζητήσουμε με το Δήμαρχο κάποιες 

προτάσεις μας αλλά και τους προβληματισμούς μας. Μ’ αυτές τις 

προτάσεις μας μπορεί να βοηθήσουμε στη λύση τους, που πιστεύουμε πως 

δεν είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πρώτα πρώτα, θα θέλαμε ο δρόμος γύρω 

από το σχολείο μας να ήταν πιο ασφαλής για μας, με λιγότερες λακκούβες, 

που γεμίζουν με βρόμικα νερά το χειμώνα, αλλά και σκουπίδια που 

φεύγουν από τους σκουπιδοτενεκέδες. Ακόμα, θα ήταν χρήσιμο να υπήρχε 

το πρωί και το μεσημέρι κάποιος που θα φρόντιζε, ώστε να μην 

κυνδυνεύουμε από τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά, που, πολλές φορές, μας 

αγνοούν. Παράλληλα, ζητάμε οι τουαλέτες του σχολείου μας να είναι 

συνέχεια καθαρές, για να μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε με μεγαλύτερη 

ασφάλεια για την υγεία μας. Επίσης, καλό θα ήταν, πιστεύουμε, όλες οι 

τάξεις του σχολείου μας να ήταν μεγάλες, με ωραία χρώματα βαμμένες. 

 

Μαθητής Β 

Εμείς τα παιδιά είμαστε πρόθυμοι και ανυπομονούμε για μια συνάντηση 

με τη Δημοτική Αρχή, για να συζητήσουμε με το Δήμαρχο κάποιες 

προτάσεις μας αλλά και τους προβληματισμούς μας. Μ’ αυτές τις 

προτάσεις μας μπορεί να βοηθήσουμε στη λύση τους, που πιστεύουμε πως 

δεν είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πρώτα πρώτα, θα θέλαμε ο δρόμος γύρω 

από το σχολείο μας να ήταν πιο ασφαλής για μας, με λιγότερες λακκούβες, 

που γεμίζουν με βρόμικα νερά το χειμώνα, αλλά και σκουπίδια που 

φεύγουν από τους σκουπιδοτενεκέδες. Ακόμα, θα ήταν χρήσειμο να 

υπήρχε το πρωί και το μεσημέρι κάποιος που θα φρόντιζε, ώστε να μην 

κυνδινεύουμε από τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά, που, πολλές φορές, μας 

αγνοούν. Παράλληλα, ζητάμε οι τουαλέτες του σχολείου μας να είναι 

συνέχεια καθαρές, για να μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε με μεγαλύτερη 

ασφάλια για την υγεία μας. Επίσης, καλό θα ήταν, πιστεύουμε, όλες οι 

τάξεις του σχολείου μας να ήταν μεγάλες, με ωραία χρώματα βαμένες. 

 

 

 


