
Διάβασε τις ιστορίες και προετοιμάσου!

ΚΑΝΟΝΕΣΚΑΝΟΝΕΣ
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -ΥΣ ΚΑΙ ΣΕ -ΗΣ 

Κάποια επίθετα που λήγουν σε -ύς γράφονται με
ύψιλον ενώ κάποια άλλα με ήτα.

ΣΥΛΛΑΒΙΣΜΟΣ

Δύο   σύμφωνα δε χωρίζονται όταν αρχίζει από αυτά
ελληνική λέξη.

ευθύς, βραχύς, αμβλύς, ευρύς, οξύς, ταχύς, δριμύς, θρασύς κ.α. 

παράδειγμα

Τρία σύμφωνα  χωρίζονται όταν δεν αρχίζει ελληνική
λέξη με τα δύο πρώτα.  Τότε το πρώτο σύμφωνο πάει

με το προηγούμενο φωνήεν.

Στα δεύτερα, το αρσενικό και το θηλυκό κλίνονται
ακριβώς όμοια. 

ευγενής, ασθενής, δημοφιλής, συνεχής, επιεικής, επιμελής κ.α.

Τα δίψηφα φωνήεντα, οι δίφθογγοι και τα αυ και ευ 
 λογαριάζονται ως ένα φωνήεν.
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-ΕΙΤΕ Ή ΕΙΤΑΙ; 

-είτε είναι η κατάληξη που συναντάμε στον πληθυντικό
αριθμό.
Θυμήσου να ρωτάς "ποιος" και η απάντηση είναι "εσείς".

έ-στη-σα (σταυρός), φύλ-λο (δεν ξεκινά ελληνική λέξη από λλ)

παράδειγμα

-είται είναι η κατάληξη που συναντάμε στον ενικό αριθμό
Θυμήσου να ρωτάς "ποιος" και η απάντηση είναι "αυτός-ή-ό". 

Φωνάζοντας δημιουργείτε πρόβλημα στην τάξη. (εσείς)

παράδειγμα

ά-στρα (στραγάλι), άν-θρω-πος (δεν ξεκινά ελληνική λέξη από
νθρ) 

φυ-τεί-α, ευ-γε-νι-κος,  αυ-γή

Ο λογαριασμός στην πλατφόρμα μας δημιουργείται
αυτόματα. (αυτός)

-ήστε χρησιμοποιούμε για τα ρήματα που λήγουν σε -ώ ή -ω.

-ΗΣΤΕ, ΕΙΣΤΕ Ή ΙΣΤΕ; 

-είστε χρησιμοποιούμε για τα ρήματα που λήγουν σε -ούμαι.

-ίστε χρησιμοποιούμε για τα ρήματα που λήγουν σε -ίζω με
κάποιες εξαιρέσεις (δακρύσετε, δανείστε, αθροίστε)
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Πατήστε το κουμπί και ξεκινήστε το παιχνίδι. 

παράδειγμα

 -ΩΝ ΚΑΙ -ΟΝ

Την κατάληξη  -ων τη χρησιμοποιούμε για το
αρσενικό πρόσωπο.

Χρειάζεται να περιποιείστε συχνά τα λουλούδια.

Σκουπίστε καλά την οθόνη πριν κολλήσετε τη μεμβράνη.

Την κατάληξη  -ον τη χρησιμοποιούμε για το
ουδέτερο πρόσωπο.

Αυτός ο συγγραφέας είναι πολύ ενδιαφέρων. 
Το βιβλίο  του, σου κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον. 

παράδειγμα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

Οι αριθμοί μέχρι το 20 γράφονται σε μία λέξη.
Μετά το 20, γράφονται με δύο. 
Τα αριθμητικά που δείχνουν θέση, γράφονται με
μία λέξη μέχρι το 12. Μετά γράφονται με δύο. 

Το εννιά και το εννιακόσια γράφονται με 2ν, ενώ το
ένατος και το ενενήντα με 1. 

Δώδεκα, δεκαεπτά, είκοσι τρία, δέκατος τρίτος,  ενενηκοστός,
εννιακοσιοστός

παράδειγμα
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