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ορθογραφία
γλώσσα
ρημάτων



ρήματα σε -ίζω
γράφονται με γιώτα

εξαιρούνται:
αθροίζω, δανείζω, δακρύζω, 
πήζω, πρήζω, κατακλύζω…

καθαρίζω
ποτίζω
γεμίζω



ρήματα σε -αίνω
γράφονται με άλφα γιώτα

εξαιρούνται:
μένω, δένω, πλένω 
…και τα σύνθετά τους

μαθαίνω
κατεβαίνω
πηγαίνω



ρήματα σε -ώνω
γράφονται με ωμέγα

εξαιρέσεις;
…δεν υπάρχουν!

γλιτώνω
φορτώνω
θυμώνω



ρήματα σε -εύω
γράφονται με έψιλον ύψιλον

εξαιρούνται:
κλέβω και σέβομαι

δουλεύω
κουρεύω
μαγειρεύω



ρήματα σε -άβω
γράφονται με βήτα

εξαιρούνται:
παύω, αναπαύω…

θάβω
ράβω
σκάβω



ρήματα σε -ιάζω
γράφονται με γιώτα

εξαιρούνται:
αδειάζω, χρειάζομαι,
μοιάζω, μονοιάζω, νοιάζομαι

αγκαλιάζω
ταιριάζω
νευριάζω



ρήματα σε -έρνω
γράφονται με έψιλον

εξαιρείται:
παίρνω

φέρνω
γδέρνω
γέρνω



ρήματα σε -αίρω
γράφονται με άλφα γιώτα

εξαιρούνται:
φέρω και ξέρω

χαίρω 
συγχαίρω 
εξαίρω



ρήματα σε -αίω
γράφονται με άλφα γιώτα

εξαιρούνται:
αναπνέω, λέω, πλέω, ρέω

κλαίω
καίω
φταίω



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.

by Xristina Bessiou
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