
 

 

 

 

 

 

 
 

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΓΛΛΗΝΙΚΑ:  ΓΝΟΤΗΤΑ 5ε   
 

1. Σομπιενώκω ηα γνάμμαηα πμο ιείπμοκ ζηηξ παναθάηω ιέλεηξ θαη ημκίδω όπμο πνεηάδεηαη:  

 

ηνμπ…..α,        π….εδόξ,        π….νκώ,           π…..νκω,         αη….πεμα,         δηαζπ…δω,         ζηα…νμδνόμη, 

θ…θιμθμνία,           αζθάι….α,        ν…ζμ…δω,       οπμπνε….η…θόξ,       δ…άβαζε,         πηκαθ…δα,       

όπ…μα,           απαγμνε…εη…,         πμδ…ιαημ,       παηνεη….ζηε,       δωγναθ….ζηε,            βηαζη….ηε.  

 

2. Σομπιενώκω μέζα ζημ θμοηάθη «Α» γηα θάζε απιή πνόηαζε, «Σ» γηα θάζε ζύκζεηε πνόηαζε θαη 

«Γ» γηα θάζε ειιεηπηηθή πνόηαζε. 

Σα ζήμαηα μδηθήξ θοθιμθμνίαξ είκαη οπμπνεωηηθά, απαγμνεοηηθά, 

πνμεηδμπμηεηηθά θαη πιενμθμνηαθά. 

 

 

Σα παηδηά πήγακ ζηεκ εθθιεζία.  

  
Γθαημμμύνηα μπνάβμ!  

  
Η Μανία θαη μ Κωκζηακηίκμξ ζα πάκε ζηεκ Αζήκα ημ Πάζπα.  

  
Ο δηεοζοκηήξ μίιεζε ζηα παηδηά.  

  
Χνόκηα πμιιά, θαιή πνμκηά!  

    
3. Σομπιενώκω ηωκ πημ θάηω πίκαθα.  

 

4. Σομπιενώκω ηα γνάμμαηα πμο ιείπμοκ από ηα νήμαηα ηωκ πημ θάηω πνμηάζεωκ. 

 Μηι………..ζηε πημ δοκαηά.                        Δεζ…….ηε με ηε δώκε αζθαιείαξ. 

 Βαδ…….ζηε πημ ζηγά.                        Ακεβ……..ηε ζημ πεδμδνόμημ. 

 Ρωη………ζηε ημ δάζθαιό ζαξ θαη ελεγ…..ζηε θαη ζηα οπόιμηπα παηδηά.  

Οκμμ. Γκηθμύ Γεκ. Γκηθμύ  Οκμμ. Πιεζοκηηθμύ  Γεκ.  Πιεζοκηηθμύ 

ημ πηύπεμα    

ημ γνάμμα    

ημ μάζεμα    

ημ νάκηηζμα     

ημ θάπκηζμα     

ημ ζηνώμα     

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ………………………………………………. 

Όνομα: _________________________________________ Τάξη: _________ 

Παπατηπήσειρ: __________________________________________________ 



 

5. Σομπιενώκω ηηξ αθόιμοζεξ πνμηάζεηξ γνάθμκηαξ ηα μοδέηενα μοζηαζηηθά πμο βνίζθμκηαη μέζα 

ζηηξ πανεκζέζεηξ ζηεκ θαηάιιειε πηώζε θαη ζημκ θαηάιιειμ ανηζμό. 

Με εκηοπωζίαζε ε ηειεοηαία ζηνμθή ημο ………………………………………………. (πμίεμα). 

ηηξ 30 ημο Γεκάνε γημνηάδμομε θάζε πνόκμ ηε γημνηή ηωκ ……………………………..………… (γνάμμα). 

Ο Κώδηθαξ Οδηθήξ Κοθιμθμνίαξ πενηιαμβάκεη πμιιά απαγμνεοηηθά …………………………………………… (ζήμα). 

Η αζηοκμμία ενεοκά γηα κα βνεη ηα αίηηα ημο ……………………………………..………. (δοζηύπεμα). 

Οη μδεγμί ηωκ …………………………….…………….. (όπεμα) πνέπεη κα είκαη ηδηαίηενα πνμζεθηηθμί, όηακ 

πιεζηάδμοκ δηαβάζεηξ πεδώκ. 

 

 

6. Σομπιενώκω ηα θεκά ηωκ πνμηάζεωκ με ηα νήμαηα παίνκω θαη πενκώ, ζημ ζωζηό πνόζωπμ 

θαη ζημκ ζωζηό πνόκμ. 

Να ……………………………………………… ηεκ ώνα πμο πνέπεη ηεκ ακηηβίωζή ζμο. 

………………………………………….. ηαθηηθά θαη βιέπω ημοξ παιημύξ μμο θίιμοξ. 

Μεκ ……………………………………………… ζηα ζμβανά αοηά πμο ιέεη. 

……………………………………..………… πμιύξ θαηνόξ από ηόηε πμο ζοκακηεζήθαμε. 

 

7. Υπμγναμμίδω ζηηξ παναθάηω πνμηάζεηξ ηα νήμαηα θαη γνάθω δίπια ζηεκ πανέκζεζε ζε πμηα 

έγθιηζε (μνηζηηθή, οπμηαθηηθή, πνμζηαθηηθή) βνίζθεηαη ημ θαζέκα. 
 

 Η δαζθάια δηδάζθεη ηα παηδηά. (…………………………………….) 

 Πνόζεπε πμιύ!  (…………………………………….)  

 Να πνμζέπεηε ηα αοημθίκεηα.  (…………………………………….)  

 Βγήθακ από ημ αοημθίκεημ θμβηζμέκμη. (…………………………………….) 

 Ο Γηώνγμξ μμο έζωζε ηε δωή.  (…………………………………….)  

 Φύγε! (…………………………………….)  

 Να έπεηξ ηεκ εοπή μμο, εγγμκμύια μμο (…………………………………….)  

 

8.Βνίζθω ζε πμηα έγθιηζε είκαη γναμμέκε ε πνόηαζε θαη ηε μεηαηνέπω ζηηξ άιιεξ δύμ εγθιίζεηξ. 

 

Φμνμύμε πάκηα ημ θνάκμξ μαξ όηακ πμδειαημύμε.  (…………………………………….) 

……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….……… 

………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Να θναημύμε ημ ηημόκη θεη με ηα δύμ πένηα. (…………………………………….) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

  
 


