
 

 

Εκόηεηα 9-10: Δηαγκςζηηθή Άζθεζε 

1. Σομπιήνςζε ηα θεκά όπςξ ημ πανάδεηγμα: 

Τμ δαθηοιίδη ηεξ Νίθεξ είκαη πημ αθνηβό από ημ δαθηοιίδη ηεξ Μανίαξ. 

Τμ δαθηοιίδη ηεξ Νίθεξ είκαη αθνηβόηενμ από ημ δαθηοιίδη ηεξ Μανίαξ. 

Τμ πακηειόκη είκαη πημ θηεκό από ημ ζαθάθη. 

Τμ πακηειόκη είκαη …………………………………. 

Ο ζθύιμξ είκαη πημ έλοπκμξ απ΄ ηε γάηα. 

Ο ζθύιμξ είκαη …………………………….. 

Η ζηδενέκηα ζθάια είκαη πημ ρειή από ηεκ λύιηκε. 

Η ζηδενέκηα ζθάια είκαη ……………………….. 

Τμ γαιάδημ βάδμ είκαη πημ μηθνό από ημ θόθθηκμ. 

Τμ γαιάδημ βάδμ είκαη ………………………………………….. 

 

2. Σομπιήνςζε ηα θεκά ηςκ πνμηάζεςκ με ημ ζςζηό ηύπμ ηςκ μοζηαζηηθώκ ζηεκ 

πανέκζεζε: 

Η Μανία έζβεζε ημκ ………………………………………………  (πίκαθαξ). 

Έμαζε ηα απμηειέζμαηα ημο ……………………………………………. (αγώκαξ) πμδμζθαίνμο. 

Πνέπεη κα μάζς απ’ έλς ημοξ ………………………..…….. (θακόκαξ) ηεξ γναμμαηηθήξ. 

Φώκαλα ημκ …………………………….……. (παηέναξ) μμο κα με βμεζήζεη. 

Τμ πάνηη ημο ………………..………………… (γείημκαξ) θνάηεζε μέπνη ημ πνςί. 

Σημ ζαιάζζημ πάνθμ είδα ημκ άζπνμ …………………………………………. (θανπανίαξ). 

 

3. Ακηηζημίπηζε ηα επίζεηα ηεξ πνώηεξ ζηήιεξ με ηα θαηάιιεια μοζηαζηηθά ηεξ 

δεύηενεξ ζηήιεξ. 

                                    γοάιηκμ                              αγειάδα 

                                    δνμζενό                            πμδήιαημ 

                                    πμκηνή                               νμιόη 

                                    αθνηβό                               αενάθη 

                                    παηδηθό                              βάδμ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ____________________________ 

Όνομα: _________________________________________ Τμήμα: _________ 
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4. Σομπιήνςζε ηα θεκά ηςκ παναθάης πνμηάζεςκ με τον ή των. 

Κμηηάδμκηαξ ……..….. μονακό είδα ημ θςξ ……………. αζηενηώκ. 

Οη θςκέξ …………… μαζεηώκ θηάκμοκ μέπνη …………………. ηέηανημ όνμθμ. 

Μίιεζα με …………………. παηένα ……………….. παηδηώκ πμο έζπαζακ ημ ηδάμη ημο αοημθηκήημο. 

Η θονία νώηεζε ……….… οπάιιειμ γηα ηα δνμμμιόγηα ……………. ηνέκςκ. 

 

5. Έκςζε ημοξ δύμ όνμοξ ηεξ πανμμμίςζεξ: 

                  Είκαη μαύνμ ζακ                                       αιεπμύ 

                  Είκαη πεηζμαηάνεξ                                   θμνάθη 

                  Είκαη πμκενή ζακ                                     γάηδανμξ 

                  Είκαη ίζηα ζακ                                          δομάνη  

                  Είκαη ρειόξ ζακ                                       ιαμπάδα 

                  Είκαη μαιαθό ζακ                                     θοπανίζζη 

 

6. Σομπιήνςζε ημ παναθάης θείμεκμ με δηθά ζμο επίζεηα. 

Τμ παηδί βνηζθόηακ μόκμ ημο ζημ δςμάηηό ημο. Κμίηαλε γύνς ημο. Πάκς ζημ …………..……………… 

ηναπέδη βνηζθόηακ έκα ………………….………… βάδμ με ιίγα …………………..………. ηνηακηάθοιια. Από 

ημ ………………..……….. πανάζονμ θαηκόηακ μ …………….…………μονακόξ. Φοζμύζε έκα …………………….. 

αενάθη πμο θμοκμύζε ηεκ ……………………………….. θμονηίκα. 

 

 

7. Σεμείςζε Σ γηα όζα δεογάνηα επηζέηςκ είκαη ζοκώκομα θαη Α γηα όζα είκαη 

ακηίζεηα. 

         Γαιάδημ – μπιε  ………………                                     παμειόξ – θμκηόξ …………… 

         Αδύκαημξ – πμκηνόξ ………………                              θανδύξ – ζηεκόξ ……………… 

         Μαθνηκόξ – θμκηηκόξ ………………                              παιηόξ – κέμξ ……………… 

         Χμκηνόξ – παπύξ ………………                                   όμμνθμξ – ςναίμξ ……………… 

 

 

8. Σομπιήνςζε ημ παναθάης θείμεκμ με ηα θαηάιιεια μνηζηηθά άνζνα. 

Από ………. άιιε μένα ………… δώα έπηαζακ δμοιεηά. …………. ηαηνείμ ζηήζεθε ζημ ζπίηη …………. 

Λύθμο.  Απ’ έλς ζπεμαηίζηεθε μηα ηενάζηηα μονά από αζζεκείξ πμο πενίμεκακ κα 

ζεναπεοημύκ από …………….. μαγηθά δάθνοα ……………. Αιεπμοδίηζαξ. 

………………. Λύθμξ θαη …………. Νοθίηζα ηεκ ηζημπμύζακ, ηε πηοπμύζακ, ηε βαζάκηδακ. Με αοηόκ 

…………… ηνόπμ ηεκ ακάγθαζακ κα θιαίεη θαη με ηα δάθνοά ηεξ κα ζεναπεύεη ……………. 

αννώζημοξ.  
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9. Σομπιήνςζε ηηξ παναθάης ιέλεηξ με ηα όμμηα ζύμθςκα πμο ηαηνηάδμοκ: 

ζο….αζεηήξ                          ά……ςζημξ                     ηέ……….ενα                       θύ……….α 

Γνά……….α                            ζα…….μξ                         μέιη…………..α                    ειά……..ςμα  

Ε……….έα                              μα…………….ηά                   ά…………μξ                         Ά………α  

 

 

10. Κύθιςζε ημ ζςζηό μνηζηηθό άνζνμ 

ε/μη άκηνεξ                           ημκ/ηςκ ακζνώπςκ                ηεξ/ηηξ θονίεξ 

ε/μη θμπέια                          ημκ/ηςκ θύνημ                        ηεξ/ηηξ θανέθιαξ 

ε/μη ιαμπάδεξ                       ημκ/ηςκ πμκηηθώκ                  ηεξ/ηηξ θίιεξ 

ε/μη ζθύιμη                            ημκ/ηςκ  θοκεγό                    ηεξ/ηηξ μύηεξ 

ε/μη κημοιάπεξ                      ημκ/ηςκ θανεθιώκ                 ηεξ/ηηξ πακηόθιεξ 

 

 

11. Να πενηγνάρεηξ ηεκ εηθόκα πνεζημμπμηώκηαξ επίζεηα. 
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