
 
 
 

1. Να σχηματίσεις σύνθετα από τις παρακάτω λέξεις: 
 

 λύκος + σκύλος  

 ακριβά + πληρώνω 

 ανοίγω + κλείνω 

 σιγά + τραγουδώ          γυναίκες + παιδιά  

 χελιδόνι + φωλιά           μπαίνω + βγαίνω  

 

 
2. Να γράψεις με μια σύνθετη λέξη πώς λέγεται αυτός που: 
 

   πουλάει βιβλία                     βιβλιοπώλης 

  πουλάει κρέας          ______________________ 

  πουλάει εφημερίδες         ______________________ 

  πουλάει άνθη          ______________________

  πουλάει λαχεία                   ______________________ 

  πουλάει κοσμήματα             ______________________
  

3. Να γράψεις από ποιες λέξεις σχηματίστηκαν οι παρακάτω σύνθετες λέξεις: 
 

   αποκαλύπτω:  από + καλύπτω 

   φαροφύλακας:  ……..………………. + …………………………….. 

   καταγάλανος:  ……..………………. + …………………………….. 

   χιονοπόλεμος:  ……..………………. + …………………………….. 

   δεντρόκηπος:  ……..………………. + …………………………….. 

 
4. Να συμπληρώσεις τα κενά των προτάσεων με το σύνδεσμο γιατί ή επειδή: 
 
  Δε μου εξήγησες γιατί το κάνουμε αυτό. 

  ………………… βιάζομαι, μάζεψε εσύ τα υπόλοιπα πράγματα. 

 Μα ……………… θυμώνεις και φωνάζεις; 

 ……………………. δεν τα κατάφερε, έχει στεναχωρηθεί πολύ. 

 Η Ράνια έβαλε τα κλάματα ……………………… τη μάλωσα. 

 
5. Να συμπληρώσεις τα κενά των προτάσεων με το σύνδεσμο μόλις ή όταν: 
 
  Θα σου  πω, όταν έρθω στο σπίτι. 

  ………………….. που πρόλαβα το λεωφορείο. 

  ………………….. του το είπες, ήταν πια αργά. 

  ………………….. άρχισε ο αγώνας, έπιασε βροχή. 
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Θυμάμαι το συνδετικό -ο- όταν φτιάχνω σύνθετες λέξεις!! 
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Ίδια κατάληξη, ίδια ορθογραφία


