
Φυλλάδιο ορθογραφίας



«Σβήσε» τις λέξεις που δεν είναι σωστά γραμμένες!
w w w . t h r a n i a . c o m

1.      δανείζω δανοίζω δανίζω

2.     πλένω πλαίνω πλένο

3.     δάκρυ δάκρι δάκρη

4.     ανεβαίνω ανεβένω αναιβαίνω

5.     φυτρόνο φιτρώνω φυτρώνω

6.     σύννεφο σύνεφο σίννεφο

7.     καινούργιος καινούριος κενούριος

8.     είδιση ήδηση είδηση

9.     ορεινός ορινός ωρεινός

10.    πεδηνός πεδινός παιδινός

11.     νησί νυσί νισί

12.   κοιτάω κιτάω κητάω

13.   οικογένια οικογένεια ικογένεια

14.   ανθοπολίο ανθωπωλείο      ανθοπωλείο

15.    απομακρύνω απομακρίνω     απομακρήνω



Όροι χρήσης του παρόντος ηλεκτρονικού αρχείου

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.

Επιτρέπεται σε άλλους διαδικτυακούς τόπους ΜΟΝΟ η 
αποσπασματική αναδημοσίευση εκπαιδευτικού 

υλικού/αρχείου, με την προϋπόθεση να συνοδεύονται και 
από τους σχετικούς υπερσυνδέσμους που ανακατευθύνουν 
στο www.thrania.com. Το υλικό διατίθεται αφιλοκερδώς για μη 

εμπορική προσωπική χρήση.





Φυλλάδιο ορθογραφίας

Σβήσε τα λάθη!
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«Σβήσε» τις λέξεις που δεν είναι σωστά γραμμένες!

w w w . t h r a n i a . c o m



1.      δανείζω	δανοίζω	      δανίζω

2.     πλένω	πλαίνω	      πλένο

3.     δάκρυ	δάκρι	      δάκρη

4.     ανεβαίνω	ανεβένω	      αναιβαίνω

5.     φυτρόνο	φιτρώνω	      φυτρώνω

6.     σύννεφο	σύνεφο	      σίννεφο

7.     καινούργιος	καινούριος	      κενούριος

8.     είδιση	ήδηση	      είδηση

9.     ορεινός	ορινός	      ωρεινός

10.    πεδηνός	πεδινός	      παιδινός

11.     νησί		νυσί	      νισί

12.   κοιτάω	κιτάω	      κητάω

13.   οικογένια	οικογένεια	      ικογένεια

14.   ανθοπολίο	ανθωπωλείο      ανθοπωλείο

15.    απομακρύνω	   απομακρίνω     απομακρήνω















2





Όροι χρήσης του παρόντος ηλεκτρονικού αρχείου



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.



Επιτρέπεται σε άλλους διαδικτυακούς τόπους ΜΟΝΟ η αποσπασματική αναδημοσίευση εκπαιδευτικού υλικού/αρχείου, με την προϋπόθεση να συνοδεύονται και από τους σχετικούς υπερσυνδέσμους που ανακατευθύνουν στο www.thrania.com. Το υλικό διατίθεται αφιλοκερδώς για μη εμπορική προσωπική χρήση.
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