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Ορθογραφία των ρηµάτων. Συµπληρώστε µε το κατάλληλο γράµµα.
Ορθογραφία των ρηµάτων σε εύω-έβω, αύω-άβω.

ανά___ω, αναπ___ω, ρά___ω, γυρ___ω, σκά___ω, απολ___ω, π___ω,
κλέ___ω, χαζ___ω, σέ___οµαι,

Ορθογραφία των ρηµάτων σε εύω-έβω, αύω-άβω.

Μα δεν τον σέ___εσαι καθόλου και τον παιδ___εις µε τέτοιο τρόπο!
Αναπ___σου όλη τη µέρα χαζ___οντας το υπέροχο τοπίο.
Μην κλέ___εις στο παιχνίδι.
Ο τζίτζικας δεν π___ει το τραγούδι του.
Άλλος θα ανά___ει τη φωτιά, άλλο θα σκά___ει, κι άλλος θα ρά___ει τα ρούχα
∆ε θέλω να κουρ___εις εσύ το γρασίδι.

Ορθογραφία των ρηµάτων σε -αίνω/-ένω, -έρνω/-αίρνω, -ιάζω/-ειάζω/-οιάζω.

ζεστ___νω, µ___νω, γδ___ρνω, π___ρνω, αγκαλ___ζω, αδ___ζω, νευρ___ζω, µ___ζω,
φ___ρνω, δ___νω, πλ___νω, µον___ζω, χρ___ζοµαι
ν___ζοµαι, νευρ___ζω

Ορθογραφία των ρηµάτων σε -αίνω/-ένω, -έρνω/-αίρνω, -ιάζω/-ειάζω/-οιάζω.

∆ε θ' αργήσω πολύ. Ανεβ___νω πάνω, πλ___νω τα χέρια µου, π___ρνω την τσάντα µου, σου
φ___ρνω και σένα ό,τι χρ___ζεσαι.
∆ε φ___νεται κανείς. Μην τον περιµ___νεις άδικα. Αυτός δε ν___ζεται για κανέναν.
Πρέπει να µαθ___νετε στα παιδιά πώς να δ___νουν τα παπούτσια τους!
Ποτέ κανείς δε ν___στηκε για µένα.
Πόσο νευρ___ζω όταν µου λένε ότι µ___ζουµε!
Το καράβι γ___ρνει, κανείς όµως δεν π___ρνει την απόφαση να το εγκαταλείψει!

Ορθογραφία των ρηµάτων σε -αίνω/-ένω, -έρνω/-αίρνω, -ιάζω/-ειάζω/-οιάζω.

Σήµερα ποιος απουσ___ζει;
Εσύ δε χρ___ζεται να κάνεις τίποτα. Ν___στηκα εγώ για σένα. Αρκεί να µη β___ζεσαι
Να µη σ___ρνεις την καρέκλα σου ούτε να π___ρνεις τα πράγµατα των άλλων.
Τώρα που αδ___σαµε το δωµάτιο από τα άχρηστα δε µ___ζει πια µε αποθήκη.
Πλησ___σανε ο ένας τον άλλο και µον___σανε όλοι µαζί.
Μ___ζουν σαν δυο σταγόνες νερό.
Αηδ___σαµε από το απαίσιο φαγητό που φάγαµε.
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Ορθογραφία των ρηµάτων σε -ίνω, -ήνω, -ύνω, -είνω.

κλ___νω, αφ___νω, γδ___νω, δ___νω, κλ___νω, ντ___νω, σβ___νω,
τ___νω, λ___νω, ξ___νω, φτ___νω, στ___νω, χ___νω, ψ___νω
π___νω, ευκολ___νω, διευθ___νω, αµ___νοµαι, µολ___νω, αµβλ___νω

Ορθογραφία των ρηµάτων σε -ίνω, -ήνω, -ύνω, -είνω.

Αλλιώς γράφεται όταν κλ___νεις την πόρτα κι αλλιώς όταν κλ___νεις το ρήµα.
Αφ___σαµε τα πράγµατά µας, στ___σαµε τη σκηνή κι ο αδερφός µου άναψε φωτιά να ψ___σει
µπιφτέκια.
∆ε σταµατάει να π___νει. Μη του δ___νεις άλλο.
Όλα τα απόβλητα χ___νονται στο ποτάµι και το µολ___νουν.
Όλη τη µέρα ντ___νεται και γδ___νεται!
Είναι σιχαµερός! Συνέχεια φτ___νει και ξ___νει τις πληγές του!
Ποιος διευθ___νει την επιχείρηση; Θα ήθελα να µε διευκολ___νει σε κάτι.

Ορθογραφία των ρηµάτων σε -ίνω, -ήνω, -ύνω, -είνω.

Αφ___στε το Γιώργο να δ___νει τα ποτά κι εσύ Ελένη ψ___σε τα λουκάνικα. Εσείς να
αποµακρ___νετε τις βροµιές, να πλύνετε τα χέρια σας, για να µη µολ___νετε τα πάντα και µετά
να στ___σετε το τραπέζι.
Κλ___σε το παράθυρο. Θέλω να γδ___σω το µωρό και να το ντ___σω µε καθαρά ρούχα.
Στο φωτοτυπικό που πήραµε µπορείς να σµικρ___νεις ή να µεγεθ___νεις µια φωτοτυπία.
Όλοι πρέπει τ___νουµε στον ίδιο σκοπό.
Την εκδήλωσή µας λαµπρ___νει µε την παρουσία του ο άνθρωπος που διευθ___νει τις τύχες
µας.
Φεύγοντας σβ___σε και το φως.

Ορθογραφία των ρηµάτων σε –ιζω.

π___ζω, σχ___ζω, γογγ___ζω, δαν___ζω, µυρ___ζω, αναβλ(ρ)___ζω, σφ___ζω, αθρ___ζω,
σκουπ___ζω, κατακλ___ζω, πρ___ζω, συγχ___ζω, κελαρ___ζω, δακρ___ζω, µπ___ζω,
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Θα το βράσουµε µέχρι να π___ξει και να γίνει σαν χυλός.
Άνθ___σαν και φέτος οι κερασιές.
Yποµένει τα πάντα χωρίς να γογγ___ζει.
Οι µικροεπενδυτές καλούνται να δαν___σουν το κράτος.
Το νερό αναβλ___ζει µέσα από τα καλάµια.
Αντίκρ___σε το ρηµαγµένο σπίτι του και δάκρ___σε.
Πρώτα πρέπει να µπ___ξεις το πασαλάκι στο έδαφος.
Η ζώνη αυτή θα σφ___ζει από τουριστική κίνηση.
Στο τέλος αθρ___ζουν όλες τις βαθµολογίες.
Άθρ___σε όλα τα ποσά να δούµε πόσα χρωστάµε.
Μη µε πρ___ζεις µε τη γκρίνια του.
Η φώκια έµπ___ξε κάτι τσιριχτά σαν άνθρωπος.
Οληµερίς το χτ___ζανε το βράδυ γκρεµ___ζόταν.
Τα χωριά αυτά έσφ___ζαν από ζωή.
Σταµάτησε να δαν___ζει χρήµατα στους άλλους.
Θα π___ξουµε στα αρχαία και στα µαθηµατικά!
Πρέπει να στηρ___ξετε οικονοµικά την οµάδα.
50.000 θεατές κατέκλ___σαν το γήπεδο.
Έχεις λεφτά να µας δαν___σεις;
Το ιαµατικό νερό ανάβλ___σε µετά από µεγάλο σεισµό.
Χτύπησα και πρ___στηκε το πόδι µου.
Μην τσιρ___ζεις και µη συγχ___ζεσαι.
Κελαρ___ζει το νεράκι στο ποταµάκι.
∆άκρ___σα από τη συγκίνηση.
Κατακλ___στηκε η αγορά από εισαγόµενα προϊόντα.
Ήταν τόσο συγχ___σµένος που µιλούσε και τραύλ___ζε.
Κατακλ___σµένος από ακρίδες είναι ο κάµπος.
∆εν του µίλησα γιατί ήταν πολύ συγχ___σµένος.
Ήρθε µε µάτια πρ___σµένα και δακρ___σµένα.
Τα χέρια του ήταν γεµ___σµένα µελανιές.
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Τα ποσά δεν ήταν σωστά αθρ___σµένα.
Είµαι π___γµένος από την πολλή δουλειά.
Πρέπει να επιστρέψω τα δαν___σµένα βιβλία.
Η κυβέρνηση είναι αποφασ___σµένη να γκρεµ___σει τα παράνοµα κτίσµατα.

Ορθογραφία ρηµάτων σε: -izo, -evo, -avo, -eno, -erno, -iazo.

Στηρ___ζουµε αυτούς που χαρ___ζουν χρήµατα στους συναθρώπους τους αντί να τους
δαν___ζουν.
Αθρ___σαµε τα νούµερα, αλλά το αποτέλεσµα δεν ταιρ___ζει. Φ___νεται πως κάναµε λάθος.
∆εν του αποµ___νει παρά να κλέ___ει ό,τι χρ___ζεται.
Εξαιτίας του πολέµου ο παπάς δεν προλαβ___νει να θ___ει τους νεκρούς. ∆εν π___ει ούτε
στιγµή.
∆ε τον ν___ζει καθόλου που µ___ζει µε τον Αϊνστάιν.
Εδώ µ___νει η κυρία που πλ___νει και καθαρ___ζει;
Ζεστ___νοµαι, δακρ)___ζουνε και τα µάτια µου. ∆εν αντέχω άλλο, κατεβ___νω στο υπόγειο.
Μόλις αρχ___σει να βραδ___ζει κατακλ___ζουνε οι δρόµοι από τις παρέες των παιδιών.
∆ε σ___ονται τη φύση και κλαδ___ουν τα δέντρα όποτε τους βολ___ει.

Ορθογραφία των ρηµάτων σε -λλω, -ωνω, -ττω, -σσω.

πληρ___νω, αναπτύ___ω, πλή___ω, θέ___ω, αρέ___ω, θέ___ω, ανατέ___ω,
κλειδ___νω, κεί___οµαι, µέ___ει, απαλλά___ω, εισπρά___ω, οφεί___ω, γλιτ___νω, ποικί___ω

