
Ενότητα 15 - Αλληλογραφώ

Όνομα: ____________ Ημ/νία: __________

1) Αντιστοιχίζω κάθε λέξη της αριστερής στήλης με τη σημασία της στη δεξιά 
στήλη:

ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΣΙΑ

αποστολέας    ⚛         ⚛ παίρνω ένα γράμμα που μου έστειλε κάποιος
επιστολή         ⚛         ⚛ αυτός που γράφει και αποστέλλει ένα γράμμα
παραλήπτης   ⚛               ⚛ γράμμα
παραλαμβάνω⚛               ⚛ στέλνω ένα γράμμα σε κάποιον
αποστέλλω     ⚛         ⚛ αυτός που παίρνει ένα γράμμα

2) Συμπληρώνω τα κενά γράφοντας τον κατάλληλο τύπο του ρήματος «έχω»:

⚛ Η Μαρίνα …………… πολλά παραμύθια στη βιβλιοθήκη της.
⚛ Εγώ …………… δύο αγαπημένα φρούτα: το μήλο και το πορτοκάλι.
⚛ …………… μήπως να μου δανείσεις μία ξύστρα;
⚛ Όλα τα κορίτσια της τάξης μας …………… γενέθλια τον χειμώνα.
⚛ Οι φίλοι μου κι εγώ …………… ίδια παιχνίδια.
⚛ ……………. εσείς λεξικό μαζί σας;

3) Στην αριστερή στήλη υπάρχουν φράσεις με το ρήμα «έχω» και στην αριστερή 
στήλη υπάρχουν δύο πιθανές ερμηνείες της κάθε φράσης. Χρωματίζω με 
πράσινο χρώμα τη σωστή ερμηνεία.

ΦΡΑΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Τα έχω χαμένα.             ⚛ Δεν είμαι καλά.
       ⚛ Δεν ξέρω τι να κάνω.

Τον έχω του χεριού μου.      ⚛ Τον κάνω ό,τι θέλω.
 ⚛ Τον έχω νικήσει.

Έχετε τις μαύρες σας;  ⚛ Έχετε αργήσει;
 ⚛ Έχετε στεναχωρηθεί;

Δεν το έχει σε τίποτα να...  ⚛ Δεν τα καταφέρνει να...
 ⚛ Δεν του είναι δύσκολο να…

Να έχετε τα μάτια σας δεκατέσσερα!  ⚛ Να προσέχετε!
 ⚛ Να είστε δίκαιοι!
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Το έχουν κατά νου. ⚛ Το έχουν σκεφτεί.
⚛ Το έχουν στο μυαλό τους.

4) Γράφω ένα γράμμα στον εκπαιδευτικό ιστότοπο «Πολύχρωμα μολύβια», 
κάνοντας αίτηση για εγγραφή ώστε να λαμβάνω ειδοποιητήριο μήνυμα κάθε 
φορά που δημοσιεύεται ένα νέο άρθρο. 

Προσοχή: Δεν ξεχνάω να αναφέρω το όνομά μου, την ηλικία μου, το μέρος όπου 
κατοικώ, όπως και για ποιον λόγο στέλνω το γράμμα.

______________________

_____________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

        ________________________

________________________

5) Κυκλώνω τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις παρακάτω ερωτήσεις:

⚛ Το όνομα του …………… βρίσκεται γραμμένο στο κάτω και δεξί μέρος ενός 
φακέλου.

α) αποστολέα β) παραλήπτη

⚛ Το όνομα του …………… βρίσκεται γραμμένο στο πάνω και αριστερό μέρος 
ενός φακέλου.

α) αποστολέα β) παραλήπτη

⚛ Σε έναν φάκελο, γράφουμε όνομα, διεύθυνση, ………. και πόλη.

α) τηλέφωνο επικοινωνίας β) ταχυδρομικό κώδικα
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