ΚΑΝΟΝΕΣ
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ
Διάβασε τις ιστορίες και προετοιμάσου!

ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ -Ω
΄Όταν ένα ρήμα τελειώνει σε -ω, θα το γράφουμε
πάντα με ωμέγα!

παράδειγμα
παίζω, τρέχω, τρώω, γελώ, ακούω, λέω, σφυρίζω, μιλώ, σχολάω

ΑΥΤΗ ΣΕ Η
Τα θηλυκά ουσιαστικά που τελειώνουν σε -η, θα το
γράφουμε πάντα με ήτα!

παράδειγμα
βροχή, γιορτή, πόλη, τάξη, μύτη, πηγή, εξοχή, σχολή, βοή, οροφή

super-contest.com

ΔΥΟ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙ
Πολλές φορές γράφουμε δύο φωνήεντα μαζί που
ακούγοντας σαν ένα! Τα λέμε δίψηφα φωνήεντα!
Αυτά είναι τα: αι, ει, οι, ου και υι
Εάν έχουν τόνο, αυτός θα μπαίνει πάντα στο δεύτερο
φωνήεν.

παράδειγμα
παιδί, μπορεί, πολλοί, κουλούρι, υιός

ΤΑ ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ ΧΩΡΙΖΟΥΝ
Τα ει, αι, οι και αυ ακούγονται μαζί.
Εάν θέλουμε να τα ακούσαμε ξεχωριστά, βάζουμε
διαλυτικά
και γράφουμε εϊ, αϊ, οϊ και αϋ.

παράδειγμα
γειτονιά, παιδιά, κοιλιά, αυτί
ξεϊδρώνω, παϊδάκι, κοροϊδία, αϋπνία

ΠΟΤΕ ΘΕΛΕΙ ΤΟΝΟ;
Όταν ρωτάμε γράφουμε πού αλλιώς γράφουμε που
χωρίς τον τόνο.
Όμοια, όταν ρωτάμε γράφουμε πώς αλλιώς
γράφουμε πως χωρίς τον τόνο.
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παράδειγμα
Πού πας;
Δες τη μπλούζα που φοράει.
Πώς αισθάνεσαι;
Το ήξερα πως θα έρθεις.
Πού και πού τρώει και ένα παγωτό. (έκφραση)
Σε περίμενα πώς και πώς! (έκφραση)

ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ -ΑΙΝΩ
Τα ρήματα που τελειώνουν σε -αίνω, γράφονται με
αι.
βγαίνω, μπαίνω, κατεβαίνω
Τρία όμως αποτελούν εξαίρεση και γράφονται με
ε!
μένω, δένω και πλένω.

ΟΤΑΝ ΕΝΩΝΩ ΕΙΜΑΙ ΠΑΝΤΑ 0
Όταν ενώνω δύο ρήματα
και ανάμεσά τους βάζω ένα "ο",
αυτό είναι πάντα το όμικρον.

παράδειγμα
μπαινοβγαίνω, ανοιγοκλείνω, ανεβοκατεβαίνω
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ΤΟ "Ο" ΣΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
Το "ο" στις μετοχές που τελειώνουν σε "όντας" είναι
άλλοτε όμικρον και άλλοτε ωμέγα.
Θυμήσου να βάζεις ω όταν τονίζεται και ο όταν δεν
τονίζεται!

παράδειγμα
τρώγοντας, παίζοντας, χορεύοντας, ακούγοντας
αλλά
γελώντας, τραγουδώντας, πετώντας, ρωτώντας

ΤΗΣ Ή ΤΙΣ
Ένα άρθρο που έχει μέσα του "η" μπορεί να γραφτεί
με ήτα ή με γιώτα.
Βάζουμε "η" όταν έχουμε ενικό αριθμό και "ι" όταν
έχουμε πληθυντικό αριθμό

παράδειγμα
της κοπέλας, της γιορτής, της γειτονιάς, της τάξης, της παρέας
αλλά
τις κυρίες, τις κοπέλες, τις ομπρέλες, τις πίτσες, τις ημέρες
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