
 

 

Α) ΚΑΣΑΛΟΓΟΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΜΔΝΩΝ ΦΩΝΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΛΔΞΔΩΝ 

ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ  ΣΟ ΒΑΘΜΟ ΑΝΑΓΝΩΣΙΚΗ ΓΤΚΟΛΙΑ ΣΟΤ 

ΜΑΘΗΣΗ  

 

 ΑΝΑΓΝΩΗ ΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

 

1. Γείρλσ ηα γξάκκαηα πνπ αθνύσ: 

 

 

ΦΧΝΖΔΝΣΑ ΤΜΦΧΝΑ ΤΜΦΧΝΑ ΤΜΦΧΝΑ 

α β π κ 

ε δ φ λ 

ν γ ς μ 

ε δ τ φ 

σ ζ ο ρ 

η θ ι ζ 

π ρ ξ τ 
 

Αγλνεί:………………………………………………………………………. 

πγρέεη:……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

2. Γηαβάδσ ηα παξαθάησ γξάκκαηα κηθξά θαη θεθαιαία: 

 

 

α Α β Β γ Γ δ Γ 

ε Δ δ Ε ε Ζ ζ Θ 

η Η θ Κ ι Λ κ Μ 

λ Ν μ Ξ ν Ο π Π 

ξ Ρ ζ  η Σ π Τ 

θ Φ ρ Υ ς Φ σ Χ 
 

 

Αγλνεί:………………………………………………………………………. 

πγρέεη:……………………………………………………………………… 

 



 

 

 ΑΝΑΓΝΩΗ ΤΛΛΑΒΩΝ 

 

3. Γηαβάδσ ηηο παξαθάησ ζπιιαβέο: 

 

πιιαβέο 

Απιέο Με δίςεθα ζύκθσλα θαη θσλήεληα 

ηα θπ κπα θξα θαη 

ιη ςσ λην θξπ πνπ 

θν βα ηδη πξσ γηα 

κε γε γθε ζην ζηα 

λα ρε ηζε βια ζηε 

ζε βα κπν ρλνπ ζην 

ξν γε ληε θιε λαη 

πε δε ηδα γδπ ηνλ 

δη ζν γθη ζβνπ ηελ 

πσ λε ηζε κπξν ζηνλ 
 

 

πγρέεη ζπιιαβέο:  …………………………………………………………… 

 

 

 

 

 ΑΝΑΓΝΩΗ ΛΔΞΔΩΝ 
 

 

3. Γηαβάδσ ηηο παξαθάησ ιέμεηο: 

 

Γηζύιιαβεο 

ιέμεηο 

Σξηζύιιαβεο 

ιέμεηο 

Πνιπζύιιαβεο 

έια ιέλε κόλνο ειάηε παξάζπξν 

όια ηόπη πόλνο εκέλα αμηνιόγεζε 

έλα κήιν θήπνο έθαλε ηειεόξαζε 

από λεξό θώλνο άινγν δσκάηην 

εδώ γειώ Νίθνο πεηάλε πνηεξάθη 

έρσ πίζσ ιύθνο ζήκεξα ηειέθσλν 

ώξα πόδη θόλνο πήγακε εθεκεξίδα 

πάσ ρώκα θόβνο ζέιεηε ζεξκνθήπην 

έηνο θαιό ίκνο όλνκα ζηδεξόδξνκνο 

ήηα ηώξα κίζνο θόιιεκα ππξνζβεζηήξαο 
 

 

 

 

πγρέεη ιέμεηο κε δπν ζπιιαβέο: 

………………………………………………………… 



 

 

 

4. Γηαβάδσ ηηο παξαθάησ ιέμεηο: 

 

Με 

δηθζόγγνπο 

Με δίςεθα 

θσλήεληα  

Με δίςεθα 

ζύκθσλα  

Με 

ζπκπιέγκαηα 

  

Με 

ζπλδπαζκνύο   

δπν εθεί κπάια ζπάδσ απηόο 

ηξεηο παηδί ληνκάηα θόζκνο ζαύξα 

κηα αίκα άγθπξα άζηπ απιή 

πνηνο ζεκαία ηδάκη πξώηα πεύθν 

γπαιί νύια θνξίηζη θξέκα ρνξεύσ 

άδεηνο είπε άγγεινο βξύζε Γεπηέξα 

ζεηάθη πηόο ακπέιη ζηέγε Παξαζθεπή 

πηάλσ ηνύθα πέληε θαξθί ιεύθα 

κατκνύ βνπλό έηζη πόξηα πύξαπινο 

βόεζα είδα λεξάληδη βάξθα επραξηζηώ 

λεξάηδα κνίξα κειηηδάλα αξλί απγό 

αεδόλη πνπιί γάληδνο θαπλό επηπρία 

γάηδαξνο θάηνηθνο ληύλσ άλζε επινγώ 

θαεκόο πηνζεηώ κπανύιν βγάδσ λαύηεο 

πατδάθη νηθνγέλεηα κπακπάο ζβνύξα Δύα 

 

 
 

 

πγρέεη ιέμεηο κε δηθζόγγνπο: ………………………………………………………. 

 

πγρέεη ιέμεηο κε δίςεθα θσλήεληα :………………………………………………… 

 

πγρέεη ιέμεηο κε δίςεθα ζύκθσλα: ………………………………………………… 

 

πγρέεη ιέμεηο κε ζπκπιέγκαηα: ……………………………………………………… 

 

πγρέεη ιέμεηο κε ζπλδπαζκνύο: …………………………………………………… 

 

 

 

 

 



 

 

Β) ΠΡΟΣΑΔΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΟ ΑΝΑΓΝΩΣΙΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ ΣΟΤ 

ΜΑΘΗΣΗ 

 

 ΑΝΑΓΝΩΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ 

 

 Γηαβάδσ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: 

 

 

Γηάβεθε ην γεθύξη θαη ξώηεζε ηνλ εθθιεζάξε αλ ζα ηνλ έπαηξλε ε ώξα λα 

θηάζεη ζηελ Καξίζηα. 
 

Δξσηήζεηο θαηαλόεζεο 

 

 Ση δηάβεθε ν άλζξσπνο; 

 

 Ση ξώηεζε ηνλ εθθιεζάξε; 

 

 

Δίθνζη νιόθιεξεο κέξεο ν Φίιηππνο έηξερε νιεκεξίο από εξγνζηάζην ζε 

εξγνζηάζην πξνζπαζώληαο λα κάζεη θάηη γηα ηνλ παηέξα ηνπ. 
 

Δξσηήζεηο θαηαλόεζεο 

 Πνηνο έηξερε; 

 

 Πόζεο κέξεο έηξερε; 

 

 Πνύ έηξερε; 

 

 Γηαηί έηξερε; 

 

 

Πηζηνί κνπ απιηθνί θαη ηξαλνί κνπ θξνπξνί, είπε, είκαη απόιπηα 

ηθαλνπνηεκέλνο κε ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ επηθξάηεηα. 
 

Δξσηήζεηο θαηαλόεζεο 

 

 Ση κπνξεί λα είλαη απηόο πνπ κηιάεη; 

 

 Δίλαη επραξηζηεκέλνο από ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ επηθξάηεηα; 

 

Κάλεη παξαιείςεηο: ……………………………………………………………… 

Κάλεη πξνζζέζεηο: ……………………………………………………………… 

Κάλεη αληηθαηαζηάζεηο:……………………………………………………………… 

Κάλεη αλάγλσζε κηζήο ιέμεο: ……………………………………………………. 

Κάλεη αληηζηξνθή ιέμεο:…………………………………………………………… 

Αλαγλσζηηθή ηαρύηεηα: …………………………………………………………. 

Κάλεη ιάζε ζηηο θαηαιήμεηο: ………………………………………………………….. 

Έρεη δπζθνιίεο ζηελ θαηαλόεζε: ……………………………………………………. 

 


