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13ης Ενότητας
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ONOMA: .....................................................................................................................

ΗΜΕΡΟΜΗνΙΑ: ........................................................................................................

ΒΑΘΜΟΣ:................................................ πΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ..............................................................................................................................  
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Το άσπρο θε__ρ____ται το χρ____μα της _____ρήνης και της αγν____

τητας. Από τα αρχ____α χρόνια το κλαδί ελιάς σ____νδέθ___κε με την ____

ρήνη. Το περιστέρι αποτελ____ από πολ____ παλιά σ___μβολο ___ρήνης 

και αθ____ότητας. Το σ____μβολο κατά των π____ρινικών όπλ____ν 

καθιερ___θ__κε και ως σ____μβολο της παγκόσμιας _____ρήνης.

Μέσα στη φρουτιέρα υπάρχουν (4) __________________ αχλάδια.

Από το βιβλιοπωλείο αγόρασα (2) _________________ τετράδια, 
(5) ________________ μολύβια και (1) _________________ ξύστρα.

Στη ψησταριά ψήσαμε (13) _______________________ λουκάνικα.

Η Μερόπη στο μπαλκόνι της έχει (7) _________________ γλάστρες.

Η Νίκη είναι (21) __________________ χρονών.

Ο Βασίλης έχει μια συλλογή με (52) ______________________ 
αυτοκινητάκια.

Ο ανθοπώλης σήμερα πούλησε (15) __________________ ανθοδέσμες.

Ο Ανέστης κάλεσε (20) _____________________ φίλους στο πάρτι του.

Το καλοκαίρι τρώω κάθε μέρα (1) ___________________ παγωτό.

Μέσα στην τάξη είμαστε (26) ___________________ παιδιά.

Ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος για (3) ___________________ λεπτά.

1. Συμπλήρωσε τα κενά.

2.  Συμπλήρωσε τις παρακάτω προτάσεις με το κατάλληλο απόλυτο 
αριθμητικό.
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εν____νω χαζ____ω προστατ_____ω αποθηκ____ω

ταξιδ____ω αθρ_____ζω μικρ_____νω φουσκ_____νω

καταναλ____νω ποτ_____ζω μπερδ______ω ξοδ_______ω

δυσκολ_____ω ζυμ_____νω καμαρ______νω ξεδ______νω

θερμ_____νω ξεπλ_____νω σκληρ_____νω καταλαβ_____νω

φυτ______ω καρφ_____νω θεραπ______ω βγ_____νω

αναμ_____νω πεθ_______νω δακρ______ζω χτεν______ζω

3. Να συμπληρώσεις τα γράμματα που λείπουν στα παρακάτω ρήματα.

4. Να αντιστοιχίσεις τα αρτικόλεξα με τη σημασία τους.

1. Η.Π.Α. • • α Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή

2. Ε.Ο.Φ. • • β Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

3. ΕΛ.ΤΑ. • • γ Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

4. Ε.Ο.Ε. • • δ Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

5. Μ.Μ.Ε. • • ε Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

6. Φ.Π.Α. • • στ Ελληνικά Ταχυδρομεία

7. Ο.Τ.Α. • • ζ Οργανισμός Γεωργικών  
Ασφαλίσεων

8. Α.Φ.Μ. • • η Οργανισμός Τοπικής  
Αυτοδιοίκησης

9. Ο.Γ.Α • • θ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

10. Ο.Η.Ε. • • ι Αριθμός Φορολογικού Μητρώου



3

 
ΓΛΩΣΣΑ Γ́  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

  Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου.

δούλεψα 
έξυπνα

ήταν 
εύκολο!

κουράστηκα 
πολύ

ήταν 
δύσκολο!
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ένατη έννατη σελίδα

ενιά εννιά υλικά

ενενήντα εννενήντα λέξεις

δεκαενιά δεκαεννιά παιδιά

ενενηκοστό εννενηκοστό λεπτό του αγώνα

ενιακόσια εννιακόσια ευρώ

εικοσι ενιά εικοσι εννιά χρονών

ένατος έννατος χρόνος

 

αέρας + διάδρομος =

αέρας + πειρατής =

γάτα + τροφή =

ζώο + φίλος =

τραπέζι + μαντήλι =

κόσμημα + θήκη =

πεζός + δρόμος =

μπαλκόνι + πόρτα =

5.  Κύκλωσε τη σωστή ορθογραφία του αριθμητικού.

6. Φτιάξε τις σύνθετες λέξες.


