
σχολικό βοήθημα
ΓΛΩΣΣΑ -ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Βασικοί κανόνες γραμματικής
της Γ’ Δημοτικού



η κατάληξη μαι ή με

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ

• χρησιμοποιώ την κατάληξη μαι όταν η λέξη 
μου είναι ρήμα Παθητικής φωνής και α’ ενικού 
προσώπου, δηλαδή στο εγώ

κρύβομαι -> γιατί εγώ κρύβομαι

• χρησιμοποιώ την κατάληξη με όταν η λέξη 
μου είναι ρήμα Ενεργητικής φωνής και α’ 
πληθυντικού προσώπου, δηλαδή στο εμείς

κρύβουμε -> γιατί εμείς κρύβουμεwww.thrania.com

τετράδιο 
γραμματικής



www.thrania.com

η κατάληξη ται ή τε

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ

• χρησιμοποιώ την κατάληξη ται όταν η λέξη 
μου είναι ρήμα Παθητικής φωνής και γ’ ενικού 
προσώπου, δηλαδή στο αυτός

κρύβεται -> γιατί αυτός κρύβεται

• χρησιμοποιώ την κατάληξη τε όταν η λέξη 
μου είναι ρήμα Ενεργητικής φωνής και β’ 
πληθυντικού προσώπου, δηλαδή στο εσείς

κρύβετε -> γιατί εσείς κρύβετε

τετράδιο 
γραμματικής



www.thrania.com

το άρθρο της ή τις

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ

• χρησιμοποιώ το άρθρο της όταν αναφέρομαι 
σε μία λέξη θηλυκού γένους και στη γενική 
πτώση του ενικού αριθμού.

της κατσαρόλας - - - - - - - ->

τετράδιο 
γραμματικής

• χρησιμοποιώ το άρθρο τις όταν αναφέρομαι 
σε μία λέξη θηλυκού γένους και στην αιτιατική 
πτώση του πληθυντικού αριθμού.

τις κατσαρόλες - - - - - - >



www.thrania.com

ρήματα σε -ίζω

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τα ρήματα που τελειώνουν σε - ιζω
γράφονται με γιώτα - ι. Διατηρούν το 

γιώτα σε όλους τους χρόνους.

ποτίζω,  καθαρίζω,
χαρίζω,   γυρίζω 

τετράδιο 
γραμματικής

Θυμήσου! Υπάρχουν και εξαιρέσεις:

δακρύζω, δανείζω, πρήζω, πήζω, 
αθροίζω, κατακλύζω, αναβλύζω

------------------------
Τα ρήματα σε -ιζω με γιώτα να τα γράφεις

είναι απ’ τους πιο εύκολους κανόνες που θα μάθεις.



www.thrania.com

ρήματα σε -ώνω

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τα ρήματα που τελειώνουν σε - ωνω
γράφονται με ωμέγα - ω. Διατηρούν 
το ωμέγα σε όλους τους χρόνους.

λερώνω, φορτώνω
τελειώνω, θυμώνω

τετράδιο 
γραμματικής

-------------------
Γράφονται με ωμέγα τα ρήματα σε -ωνω
ωμέγα να θυμάμαι, ωμέγα βάζω μόνο!



www.thrania.com

ρήματα σε -άβω

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τα ρήματα που τελειώνουν σε - άβω
γράφονται με βήτα - β. 

σκάβω, ράβω, 
θάβω, ανάβω

τετράδιο 
γραμματικής

Θυμήσου! Υπάρχουν και εξαιρέσεις:

παύω, αναπαύω, 
απολαύω, καταπαύω



www.thrania.com

μετοχές ενεργητικής φωνής

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ

Οι μετοχές της ενεργητικής φωνής τελειώνουν σε 
-οντας (χωρίς τόνο) και σε -ώντας (με τόνο).

τρέχω - - > τρέχοντας

τετράδιο 
γραμματικής

• μετοχή σε -οντας
τα ρήματα που τελειώνουν σε -ω χωρίς τόνο,   
σχηματίζουν την μετοχή σε -οντας.

• μετοχή σε -ώντας
τα ρήματα που τελειώνουν σε -ώ με τόνο,   
σχηματίζουν την μετοχή σε -ώντας.

οδηγώ - - > οδηγώντας



www.thrania.com

ουδέτερα ουσιαστικά

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τα ουδέτερα ουσιαστικά έχουν διάφορες 
καταλήξεις. Για να θυμηθούμε μερικές:

το λεωφορείο

τετράδιο 
γραμματικής

• κατάληξη -ο

το ποτήρι
• κατάληξη -ι

το στάχυ
• κατάληξη -υ



www.thrania.com

Θηλυκά ουσιαστικά σε -ισσα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τα θηλυκά ουσιαστικά που γράφονται με -ισσα 
είναι αυτά που δηλώνουν:

μαγείρισσα, φουρνάρισσα

τετράδιο 
γραμματικής

• ένα γυναικείο επάγγελμα

βασίλισσα, πριγκίπισσα
• ένα γυναικείο αξίωμα

νησιώτισσα, Ροδίτισσα
• καταγωγή

πελάτισσα, αγρότισσα
• και άλλα όπως…



www.thrania.com

ουδέτερα ουσιαστικά σε -ειο

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τα ουδέτερα ουσιαστικά που γράφονται σε -ειο 
τονίζονται στην παραλήγουσα και δηλώνουν:

τετράδιο 
γραμματικής

κουρείο, φαρμακείο, σχολείο, 
λεωφορείο, ξενοδοχείο,

• τόπο

αρχηγείο, σωματείο, λιμεναρχείο

• αρχή, υπηρεσία και τα πρόσωπα που την 
αποτελούν 

Θυμήσου! Υπάρχουν και εξαιρέσεις:

πλοίο, κρύο, βιβλίο, θρανίο



Όλο το περιεχόμενο του www.thrania.com στο οποίο περιλαμβάνονται 
ηλεκτρονικά σχολικά βοηθήματα στην υπηρεσία flipsnack, εκπαιδευτικά βίντεο 

στην υπηρεσία Youtube, φύλλα εργασίας σε μορφή pdf, εκπαιδευτικές αφίσες σε 
μορφή pdf,  τα .pdf στην κατηγορία συμπληρωματικό υλικό και τα κείμενα στην 

κατηγορία με τις δραστηριότητες, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του 
διαδικτυακού τόπου και της Μπέσιου Χριστίνας. Συνεπώς, κανένα από αυτά δεν 

μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, 
διαπραγμάτευσης, τροποποίησης, μετάδοσης ή/ και διανομής με κάθε τρόπο. Το 

υλικό του ιστοτόπου διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά 
Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

του υλικού
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η κατάληξη μαι  ή με

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ



χρησιμοποιώ την κατάληξη μαι  όταν η λέξη μου είναι ρήμα Παθητικής φωνής και α’ ενικού προσώπου, δηλαδή στο εγώ

κρύβομαι -> γιατί εγώ κρύβομαι

χρησιμοποιώ την κατάληξη με  όταν η λέξη μου είναι ρήμα Ενεργητικής φωνής και α’ πληθυντικού προσώπου, δηλαδή στο εμείς

κρύβουμε -> γιατί εμείς κρύβουμε











www.thrania.com









τετράδιο 

γραμματικής
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www.thrania.com











η κατάληξη ται  ή τε

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ



χρησιμοποιώ την κατάληξη ται  όταν η λέξη μου είναι ρήμα Παθητικής φωνής και γ’ ενικού προσώπου, δηλαδή στο αυτός

κρύβεται -> γιατί αυτός κρύβεται

χρησιμοποιώ την κατάληξη τε  όταν η λέξη μου είναι ρήμα Ενεργητικής φωνής και β’ πληθυντικού προσώπου, δηλαδή στο εσείς

κρύβετε -> γιατί εσείς κρύβετε

τετράδιο 

γραμματικής
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www.thrania.com











το άρθρο της  ή τις

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ



χρησιμοποιώ το άρθρο της  όταν αναφέρομαι σε μία λέξη θηλυκού γένους και στη γενική πτώση του ενικού αριθμού.

της κατσαρόλας - - - - - - - ->

τετράδιο 

γραμματικής



χρησιμοποιώ το άρθρο τις  όταν αναφέρομαι σε μία λέξη θηλυκού γένους και στην αιτιατική πτώση του πληθυντικού αριθμού.

τις κατσαρόλες - - - - - - >
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www.thrania.com











ρήματα σε -ίζω

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ



Τα ρήματα που τελειώνουν σε - ιζω γράφονται με γιώτα - ι. Διατηρούν το γιώτα σε όλους τους χρόνους.

ποτίζω,  καθαρίζω,

χαρίζω,   γυρίζω 

τετράδιο 

γραμματικής



Θυμήσου! Υπάρχουν και εξαιρέσεις:

δακρύζω, δανείζω, πρήζω, πήζω, αθροίζω, κατακλύζω, αναβλύζω

------------------------

Τα ρήματα σε -ιζω με γιώτα να τα γράφεις

είναι απ’ τους πιο εύκολους κανόνες που θα μάθεις.
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ρήματα σε -ώνω

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ



Τα ρήματα που τελειώνουν σε - ωνω γράφονται με ωμέγα - ω. Διατηρούν το ωμέγα σε όλους τους χρόνους.

λερώνω, φορτώνω

τελειώνω, θυμώνω

τετράδιο 

γραμματικής



-------------------

Γράφονται με ωμέγα τα ρήματα σε -ωνω

ωμέγα να θυμάμαι, ωμέγα βάζω μόνο!
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www.thrania.com











ρήματα σε -άβω

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ



Τα ρήματα που τελειώνουν σε - άβω γράφονται με βήτα - β. 

σκάβω, ράβω, 

θάβω, ανάβω

τετράδιο 

γραμματικής



Θυμήσου! Υπάρχουν και εξαιρέσεις:

παύω, αναπαύω, απολαύω, καταπαύω
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www.thrania.com











μετοχές ενεργητικής φωνής

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ



Οι μετοχές της ενεργητικής φωνής τελειώνουν σε -οντας (χωρίς τόνο) και σε -ώντας (με τόνο).

τρέχω - - > τρέχοντας

τετράδιο 

γραμματικής



μετοχή σε -οντας

     τα ρήματα που τελειώνουν σε -ω χωρίς τόνο,   

     σχηματίζουν την μετοχή σε -οντας.

μετοχή σε -ώντας

     τα ρήματα που τελειώνουν σε -ώ με τόνο,   

     σχηματίζουν την μετοχή σε -ώντας.



οδηγώ - - > οδηγώντας
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ουδέτερα ουσιαστικά

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ



Τα ουδέτερα ουσιαστικά έχουν διάφορες καταλήξεις. Για να θυμηθούμε μερικές:

το λεωφορείο

τετράδιο 

γραμματικής



κατάληξη -ο

το ποτήρι

κατάληξη -ι

το στάχυ

κατάληξη -υ













9















www.thrania.com











Θηλυκά ουσιαστικά σε -ισσα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ



Τα θηλυκά ουσιαστικά που γράφονται με -ισσα είναι αυτά που δηλώνουν:

μαγείρισσα, φουρνάρισσα

τετράδιο 

γραμματικής



ένα γυναικείο επάγγελμα

βασίλισσα, πριγκίπισσα

ένα γυναικείο αξίωμα

νησιώτισσα, Ροδίτισσα

καταγωγή

πελάτισσα, αγρότισσα

και άλλα όπως…
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ουδέτερα ουσιαστικά σε -ειο

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ



Τα ουδέτερα ουσιαστικά που γράφονται σε -ειο τονίζονται στην παραλήγουσα και δηλώνουν:

τετράδιο 

γραμματικής



κουρείο, φαρμακείο, σχολείο, λεωφορείο, ξενοδοχείο,

τόπο

αρχηγείο, σωματείο, λιμεναρχείο

αρχή, υπηρεσία και τα πρόσωπα που την αποτελούν 

Θυμήσου! Υπάρχουν και εξαιρέσεις:

πλοίο, κρύο, βιβλίο, θρανίο
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Όλο το περιεχόμενο του www.thrania.com στο οποίο περιλαμβάνονται ηλεκτρονικά σχολικά βοηθήματα στην υπηρεσία flipsnack, εκπαιδευτικά βίντεο στην υπηρεσία Youtube, φύλλα εργασίας σε μορφή pdf, εκπαιδευτικές αφίσες σε μορφή pdf,  τα .pdf στην κατηγορία συμπληρωματικό υλικό και τα κείμενα στην κατηγορία με τις δραστηριότητες, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του διαδικτυακού τόπου και της Μπέσιου Χριστίνας. Συνεπώς, κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, διαπραγμάτευσης, τροποποίησης, μετάδοσης ή/ και διανομής με κάθε τρόπο. Το υλικό του ιστοτόπου διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

του υλικού

όροι χρήσης
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