
Γεια σας παιδιά! 
 

Ανοίξτε το βιβλίο της Γλώσσας στη σελίδα 73 και διαβάστε πολλές φορές, µέχρι 

να το διαβάζετε άνετα, το γράµµα που έστειλε ο Φίλιππος  στον φίλο του τον 

Λουκά. 
 

 

● Απαντήστε τώρα στις παρακάτω ερωτήσεις µε ολοκληρωµένες προτάσεις: 
 

α) Γιατί έγραψε γράµµα ο Φίλιππος στον φίλο του τον Λουκά; 

β) Τι δεν του αρέσει του Φίλιππου στο σχολείο του στο Παρίσι; 

γ) Τι καιρό κάνει στο Παρίσι; 

 

 

 

● Να σχηµατίσετε σύνθετες λέξεις µε τα παρακάτω ζευγάρια απλών λέξεων. 
 

θάλασσα   + ταραχή   =  ………………………………………………………. 

µολύβι     +   θήκη       =  ……………………………………………………… 

χιόνι   +   άνθρωπος  =  ………………………………………………………... 

χαρτί  +   µαντίλι  =   ………………………………………………………….. 

τρέµω  +  σβήνω  =    …………………………………………………………. 

στάχτη +  δοχείο  =   …………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Προσέξτε στην επιστολή τις λέξεις µε τα µαύρα γράµµατα και βάλτε σε κύκλο 

το τελευταίο τους γράµµα. 

Όπως παρατηρείτε οι περισσότερες λέξεις τελειώνουν σε σύµφωνο. 

Οι λέξεις αυτές συνήθως δεν κλίνονται. ∆εν είναι ελληνικές, τις έχουµε δανειστεί 

από ξένες γλώσσες.  

Μερικές όµως έχουν συνώνυµες λέξεις, όπως: 

ίντερνετ  → διαδίκτυο 

µπάσκετ → καλαθοσφαίριση 

κοµπιούτερ → ηλεκτρονικός υπολογιστής 

 

Προσέξτε τώρα στην επιστολή τις λέξεις µε τα κόκκινα γράµµατα. 

Αυτές οι λέξεις λέγονται σύνθετες. 

Σύνθετη λέξη φτιάχνουµε αν ενώσουµε δύο ή περισσότερες απλές λέξεις. 

π.χ.       βουνό    +   κορφή    = βουνοκορφή 

 

Να θυµάστε ότι πολλές φορές για να ενώσουµε δυο λέξεις βάζουµε ανάµεσά τους 

το φωνήεν ο ,  το οποίο λέγεται συνδετικό. 

π. χ.  ντοµάτα  +  σαλάτα   = ντοµατοσαλάτα 

         µπαίνω    +  βγαίνω   =  µπαινοβγαίνω 

 



 

 

● Να χωρίσετε σε δύο κοµµάτια τις παρακάτω σύνθετες λέξεις. 
 

ασπρόµαυρο  →        ………………………..   +  ……………………….. 

ανεµοθύελλα  → ………………………..   +  ……………………….. 

κρασοβάρελο  →     ………………………..   +  ……………………….. 

σιγοτραγουδώ →     ………………………..   +  ……………………….. 

ψαρόσουπα     →     ………………………..   +  ……………………….. 

 

 

● Να γράψετε δίπλα στην κάθε λέξη την αντίστοιχη ελληνική. 

 

χώρος στάθµευσης, ανελκυστήρας, 

εστιατόριο, αγώνας, τέρµα, φιλοδώρηµα, 

τηλεοπτική σειρά, κινηµατογράφος 

 

ρεστοράν  →  ……………………………………………………………………….. 

γκολ          →  ……………………………………………………………………….. 

σίριαλ →  ……………………………………………………………………….. 

ασανσέρ    →  ………………………………………………………………………..    

σινεµά       →  ……………………………………………………………………….. 

µατς           →  ……………………………………………………………………….. 

πουρµπουάρ  →  ……………………………………………………………………..   

γκαράζ       →  ……………………………………………………………………….. 

 

 

● Στις παρακάτω προτάσεις κάποιες λέξεις έχουν ορθογραφικά λάθη. (11 λάθη) 

    Να τα βρείτε και να ξαναγράψετε τις προτάσεις σωστά. 

 

Ο Φίλιππος   στέλνη   ένα γράµα  µε το ταχυδροµίο  στον  Λουκά.   Λέη  ότι στο 

σχολίο  µαθένι  να γράφη  στον ιλεκτρονικό  υπολογιστί.   Γράφη   της  λέξεις  

γρήγορα. 
 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
 

 

● Αντιγραφή και Ορθογραφία θα έχετε τις λέξεις της άσκησης  5 ,  της σελίδας 25  

    του Τετραδίου Εργασιών της Γλώσσας. 
 

 ● ∆ιαλέξτε πέντε από αυτές τις λέξεις και φτιάξτε ολοκληρωµένες προτάσεις. 
 

 

Ονοµατεπώνυµο: ___________________________________________________ 


