ONOMA:…………………………………………………………………. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:………………………

ΒΑΘΜΟ:………………… ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: ……………………………….……………. ΕΝΟΣΗΣΑ 1η

1. Συμπλήρωσε τα κενά.
Το σχολ___ο μας αποτελ___τ___ από έξ___ ___θουσες δ___δασκαλίας,
κατά__ __ __λα εξοπλισμέν___ ___θουσα ολο___μερου σχολ___ου, κουζίνα,
βο___θητικές

___θουσες

προβολ___ν,

ηλεκτρονικ___ν

___πολογιστ___ν,

φ___σικών επ___στ___μών, ___θουσα γ___μναστ___ρίου και τα γραφ___α του
διε___θ___ντή και τ___ν δασκάλ___ν.
2. Να βάλεις τις παρακάτω λέξεις στη σωστή στήλη.
αστραπή, αποθήκη,
άπλωναν, κυριεύουν,

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

ΡΗΜΑΤΑ

σταγόνα, εξετάζει,
μηχανή, βιβλίο,
μυρίζουν, βόσκουν,
τετράδια, αγοράσεις

3. Συμπλήρωσε το κατάλληλο άρθρο.
________

υπομονής

________ φωνές

________ συναυλίες

________ φίλη

________ ειδήσεων

________ επισκεπτών

________ ασθενή

________ πληγή

________ τεχνικό

________ αρχηγοί

________ γραμμής

________ τιμωρίες

4. Να γράψεις τις λέξεις που ανήλουν στην ίδια οικογένεια με τη λέξη
γράφω.
γράφω
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5. Να βάλεις τις παρακάτω λέξεις στη σωστή στήλη μαζί με το άρθρο τους.
τσάντα, βουνό, παιδί, χορός, χήνα, γάτα, βράχος, τρένο, κλέφτης, μαμά,
δέμα, πάπια

ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΘΗΛΥΚΟ

ΟΥΔΕΤΕΡΟ

6. Στις παρακάτω προτάσεις να κυκλώσεις τα Υποκείμενα και να
υπογραμμίσεις τα Αντικείμενα.
Η δασκάλα γράφει στον πίνακα.
Από τις φωνές ξύπνησαν οι γείτονες.
Οι δάσκαλοι συνεδριάζουν στη μεγάλη αίθουσα.
Η Μαρία αγόρασε ένα κόκκινο φόρεμα.
Οι αρχηγοί των ομάδων συμβούλεψαν τους παίχτες.

7. Στις παρακάτω προτάσεις να βάλεις τελεία ή ερωτηματικό.
Πόσες φορές την εβδομάδα πηγαίνεις στο κολυμβητήριο__
Εμείς το καλοκαίρι πήγαμε στο χωριό__
Τι ώρα θα έρθεις __
Τι ώρα κοιμάσαι το βράδυ __
Αύριο η τάξη μας θα πάει εκδρομή __
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8. Να βάλεις τις παρακάτω λέξεις σε αλφαβητική σειρά.
σακούλα
σώμα
σακάκι
σίδερο
σοκολάτα
σαλιγκάρι

9. Να συμπληρώσεις στις παρακάτω προτάσεις τις λέξεις που/πού και
πως/πώς.
Τον είδα __________ πότιζε τα δέντρα.
__________ έλυσες την άσκηση;
Άκουσα _________ θα βρέξει αύριο.
________ είναι ο αδερφός μου;
Αυτό ________ κρατάς είναι δικό μου.
Περιμένω _________ και _________ να έρθουν τα Χριστούγεννα.
Ο Ηρακλής κάνει __________ δε μ’ακούει.
Από __________ αγόρασες αυτό το βιβλίο;
Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου.

δούλεψα έξυπνα

ήταν εύκολο!
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κουράστηκα πολύ

ήταν δύσκολο!

