
 

 

 

 

Δοκίμιο αξιολόγησης 

 

1. Βάζω τόνους όπου πρέπει: 

- Που ειναι ο Γιωργος; 

- Πηγε στην υπεραγορα που ειναι απεναντι απο το σχολειο. 

- Πως πηγε; 

- Μου ειπε πως θα πηγαινε με το ποδηλατο του. 

 

2. Βάζω τελεία ή ερωτηματικό. 

- Πώς πέρασες στην εκδρομή 

- Πέρασα πάρα πολύ ωραία 

- Πού πήγατε 

- Πήγαμε στο Τρόοδος  

 

3. Διορθώνω το παρακάτω κείμενο βάζοντας τελεία και  κεφαλαίο.  

η χριστίνα είναι πολύ καλή μαθήτρια  πηγαίνει στη δευτέρα τάξη του 

δημοτικού σχολείου λυμπιών   μένει στη λαρνακα  τα γενέθλιά της είναι 

το Φλεβάρη 

 

4. Συμπληρώνω τα κενά:  

Λατρ _ _ _     να ταξιδ _ _ _ !  Το καλοκαίρι όταν δε δουλ _ _ _  κάν _  

ταξίδια σε όλ _    τ _  ν κόσμ _ .  

Θέλ _    ένα ποτήρι νερ _ .  

Τρέχ _  και παίζ _  όλη μέρα. 

Έχ _  ένα αυτοκίνητ _ .  

Μου αρέσει να μαγειρ _ _ _ . 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ……………………………….. 

Όνομα: _________________________________________ Τάξη: _________ 



 

5. Βάζω τόνο και διαλυτικά όπου χρειάζεται: 

κοροιδο                        πλαι                                   ρολοι 

μαιμου                         χαιδεμενος                         μποι 

κοροιδευω                   φαι                                     γαιδουρι       

προιοντα                      τρολει                                 τσαι  

 

 

6. Συμπληρώνω το ημερολόγιο για αυτή την εβδομάδα (ημέρα και μήνα): 
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___________

 

 
 

___________ 
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___________

 

 
 

___________ 
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___________

 

 
 

___________ 
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___________

 

 
 

___________ 
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___________

 

 
 

___________ 
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___________

 

 
 

___________ 

9 

___________

 

 
 



7. Γράφω τις ημερομηνίες βάζοντας στη θέση των αριθμών την ονομασία των 

μηνών. 

25/4/2012       ________________________________________________________ 

15/1/2008       ________________________________________________________ 

30/11/2014     ________________________________________________________ 

2/9/2001         ________________________________________________________ 

24/5/2009       ________________________________________________________ 

 

8. Γράφω τις παρακάτω ημερομηνίες βάζοντας στη θέση της ονομασίας των 

μηνών τους αριθμούς που αντιστοιχούν. 

12 Ιουνίου του 2008              _____________________________________________ 

28 Αυγούστου του 2010       _____________________________________________ 

8 Μαρτίου του 2007             _____________________________________________ 

2 Σεπτεμβρίου του 2009       _____________________________________________ 

28 Φεβρουαρίου του 2011    _____________________________________________ 

 

9. Συμπληρώνω τις λέξεις με αυ ή ευ και ακολούθως τις χωρίζω ανάλογα πώς 

ακούγονται: (προσοχή στον τονισμό του αυ και ευ) 

πλ _ _ ρά                       _ _ τοκόλλητο                    Δ _ _ τέρα                   προσ _ _ χή 

_ _ ριο                            οινόπν _ _ μα                     _  _ ξηση                     κ _ _ σαέριο    

τ _ _ χος                         γ _ _ μα                             τελ _ _ ταίος                 κλαδ _ _ ω   

δεινόσ _ _ ρος                θησ _ _ ρός                        τ _ _ ρος                      κ _  _ τός  

 

εβ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

εφ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

αβ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

αφ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 



 

10. Ο Λουκάς άφησε ένα μήνυμα στη μαμά του αλλά έκανε κάποια λάθη όταν 

χώρισε τις λέξεις στο τέλος της γραμμής. Μπορείς να τα διορθώσεις; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Στο πιο πάνω μήνυμα κάποιες λεξούλες μπορούν να γραφτούν και με 

απόστροφο. Μπορείς να γράψεις  ξανά το μήνυμα τοποθετώντας σε κάποιες 

λέξεις απόστροφο; 

 

 

 

 

Μαμά, πήγα στο φίλο μου τ 
ον Αρμπέν για να παίξουμ 
ε. Θα αργήσω λίγο για αυτ 
ό μην ανησυχείς. Θα επιστ 
ρέψω σπίτι πριν το βραδ 
ινό.  

Λουκάς 

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 


