ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ……………………………………………….
Όνομα: _________________________________________ Τάξη: _________
Αξιολόγηση Ενότητα 1 «Ένα ακόμα σκαλί»
1. Βρίσκω 4 άρθρα , 4 ουσιαστικά , 4 επίθετα και 4 ρήματα που υπάρχουν στο
κείμενο που ακολουθεί:
Το σχολείο της Αστραδενής ήταν παλιό. Ήταν πέτρινο με κεραμιδένια στέγη και σιδερένια
πόρτα. Είχε μεγάλα παρτέρια. Τα πολύχρωμα λουλούδια μύριζαν υπέροχα. Η Αστραδενή
αγαπούσε πολύ το σχολείο της.
Άρθρα

2.

Ουσιαστικά

Επίθετα

Συμπληρώνω στα κενά των λέξεων το α΄ συνθετικό δι(σ)- ή δυσ- που λείπει:

 Η λέξη « γάλα» είναι ____σύλλαβη.
 Το σπίτι μου είναι ____ώροφο. Εγώ μένω στο δεύτερο όροφο.
 Η εκδρομή των παιδιών θα είναι ____ήμερη.
 Το μάθημα της Επιστήμης είναι ____ωρο.
 Ο αριθμός 35 είναι ____ψήφιος αριθμός και όχι τριψήφιος.
 Η Αλεξάνδρα και η Μαρία είναι ____δυμες.
 Κοντά στο σχολείο μας έγινε ένα σοβαρό ____τύχημα.

3. Βάζω τα άρθρα που λείπουν ( ο, η, το) στις λέξεις.
……
……
……
……

Ρήματα

πατέρας
αυλή
σχολείο
κοχύλι

……
……
……
……

Σεπτέμβρης
ανάγνωση
κύμα
σάκα

…….
……
……
……

επιστάτης
συμμαθητής
αριθμητική
μήνυμα

4. Βρίσκω και γράφω το Υποκείμενο και το Αντικείμενο του ρήματος στις πιο
κάτω προτάσεις:
Υποκείμενο

Αντικείμενο

Ο θείος μου έπιασε το τιμόνι.
Η δασκάλα διόρθωσε τις εργασίες.
Ένα ωραίο παραμύθι μου χάρισε η νονά μου.
Εγώ και η Μαρία φέραμε πολλά κοχύλια.
Τις γλάστρες θα τις ποτίζουν η Άννα και η Άντρη.

5. Συμπληρώνω τα κενά στο πιο κάτω κείμενο βάζοντας τα ρήματα που είναι
στην παρένθεση στον ΕΝΕΣΤΩΤΑ.
Όταν __________ (έρχομαι) οι φίλοι μας στο σπίτι, εμείς ____________ (προσπαθώ) να
είμαστε πολύ φιλόξενοι. Τους ___________ (κερνάω) κάτι και τους ___________ (αφήνω) να
παίζουν

με

τα

παιχνίδια

μας.

Μετά

_________(βγαίνω)

όλοι

στην

αυλή

και

__________(παίζω) ποδόσφαιρο. Σίγουρα, οι φίλοι μας __________ (φεύγω) από το σπίτι μας
πολύ χαρούμενοι.

6. Τοποθετώ τις πιο κάτω λέξεις στη σειρά και φτιάχνω προτάσεις.
διακοπές, περιγράφει, τις, Φώτης, Ο, του
……………………………………………………………………………………………………..…………
μαθήτρια, καλή, Αστραδενή, μια, είναι
……………………………………………………………………………………………………….………
σχολείο, Μου, αρέσει, το, πολύ, μου
……………………………………………………………………………………………………………..…
7.Συμπληρώνω τις πιο κάτω λέξεις με τα γράμματα που λείπουν:
υπεύθ_νος

μ_ν_μα

αριθμ_τ_κή

επικίνδ_νος

χρησ_μοποιώ

_θουσα

φωτ_νός

ανάγν_ση

δ_στυχώς

φτ_νός

