Αξιολόγηση ενότητας 11
΄Ονομα:.................................................................. Τάξη:.............

Ημερομηνία:...................... Υπογρ.Γονέα:....................................

Άσκηση 1:Συπληρώστε τα κενά με το αντίθετο επίθετο αυτού που
είναι υπογραμμισμένο.
Αν ανακατέψουμε άσπρο και ................. φτιάχνουμε γκρίζο.

Ο δρόμος ήταν αλλού ανηφορικός και αλλού .............................

Ο κλόουν περπατούσε παράξενα γιατί το ένα παπούτσι του ήταν
πλατύ και το άλλο ....................

Η χρονιά που πέρασε είχε όμορφες,αλλά και ...................... στιγμές.

Τώρα που άρχισαν οι ζέστες πρέπει να μαζέψουμε τα χειμωνιάτικα
και να βγάλουμε τα .......................... ρούχα.

Άσκηση 2:Οι στίχοι του ποιήματος έχουν μπερδευτεί ... λίγο.Να τους
ξαναγράψετε πάνω στις γραμμές έτσι που να σχηματίζουν
ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία.Καλή διασκέδαση!!
1.Έναν έχουμε μπαμπά

2........................................

Που τους πιάνουνε ζαλάδες

3..........................................

4..........................................
5..........................................

6...........................................
7........................................

Μόνο μία είναι η μαμά
Κάποιοι έχουνε κι αδέλφια

8..........................................
Δυο οι παππούδες,δυο οι γιαγιάδες
Τα ξαδέλφια τα καλά

Που μαζί τους κάνουν κέφια

Μα απ’ όλους πιο πολλά

Άσκηση 3:Συμπληρώστε τα κανά στις παρακάτω προτάσεις με τον
κατάλληλο τύπο των ουσιαστικών που είναι στην παρένθεση.


Εγώ και η παρέα μου την ώρα του .......................... ( μάθημα )

είμαστε ήσυχοι αλλά στα ....................... ( διάλειμμα ) ποιος μας
πιάνει!


Οι ηθοποιοί περιμένουν πώς και πώς την ώρα των
............................




(χειροκρότημα ) .

Μας κάνει καλό να εκφράζουμε τα ..............................

( συναίσθημα ) μας.


Στα σύνθετα .......................... ( πρόβλημα ) δυσκολεύομαι λίγο.

Άσκηση 4:Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τους σωστούς
τύπους των ρημάτων της πρώτης στήλης.
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
Σκέφτομαι

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Χορεύει
Γελάνε

φωνάζετε

Διασκεδάζουμε

Άσκηση 5:Να συμπληρώσετε τα κενά των πιο κάτω
προτάσεων με τα σημεία στίξης που λείπουν.
-Πού χαθήκατε βρε παιδια

! ; .

Ανησυχήσαμε

-Χαθήκαμε Μα τι λέτε τώρα Εδώ πιο κάτω χαζεύαμε τις βιτρίνες
- Και δεν μπορούσατε να μας το πείτε Δεν ήταν αστείο
-Πόπο Αν το ξέραμε, θα σας είχαμε ειδοποιήσει
πραγματικά

-Εντάξει Ας το ξεχάσουμε τώρα

Συγγνώμη

Άσκηση 6:Να βρείτε το λάθος που έχει η κάθε λέξη,να το διαγράψετε
και στη συνέχεια να τη γράψετε σωστά δίπλα.
φεγκίτης: φεγγίτης

διάλλειμμα: ........................
μιαλό: ......................

Πανεύκολο!!!

Βρήκα όλα τα
λαθάκια!!!

μαγείρισα: ...............................

γραματική: ...............................
σισμός:...........................

καθίκον: ................................

σινέντευξη: .................................

πολαπλασιασμός: .........................................
μάθιμα: .......................

ανάγνοση: .....................................

Άσκηση 7: Να συμπληρώσετε με το σωστό γράμμα τα
κενά.
-Την ώρα του διαλείμματος έχουμ.... πάντα το ίδιο πρόβλημα:τι

παιχνίδ.... θα π...ξουμε .Άλλες φορές τα βρίσκουμε και περνάμε καλά,
α....ά μερικές φορές φτάν... η ώρα για μάθ...μα χωρίς να έχουμε
αποφασ...σει. Εσ...ς τι κάνετε;

-Α!Το ίδιο πρόβλημα είχαμε κι εμ...ς, αλλά τελικά αποφασίσαμε να

ρίχνουμε κλήρο όταν διαφωνούμε κι έτσι όλοι είναι ευχαριστημέν....

