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ΕπΑνΑΛΗπΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩνΙΣΜΑ
10ης Ενότητας
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2. Συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα.

ONOMA: .....................................................................................................................

ΗΜΕΡΟΜΗνΙΑ: ........................................................................................................

ΒΑΘΜΟΣ:................................................ πΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ..............................................................................................................................  
https://www.i-learn.gr

1. Στις παρακάτω προτάσεις να υπογραμμίσεις όλα τα επιρρήματα.

1.	 Μήπως	άφησα	εκεί	τα	κλειδιά	μου;

2.	 Αύριο	θα	πάω	στον	οδοντίατρο.

3.	 Είναι	ωραία	εδώ,	αλλά	θα	προτιμούσα	να	είμαι	αλλού.	

4.	 Δεν	βγάζει	αρκετά	χρήματα,	γι’αυτό	δουλεύει	κι	αλλού.

5.	 Αυτό	το	αυτοκίνητο	τρέχει	πολύ	γρήγορα.

6.	 Η	Αλίκη	δε	λέει	ποτέ	ψέματα,	γιατί	φοβάται.

7.	 Πέρασε	διακριτικά	από	μπροστά	μας.

8.	 Έχεις	κάμποσο	χρόνο	μέχρι	να	αποφασίσεις.

9.	 Ίσως	δεν	έπρεπε	να	του	μιλήσω	έτσι.

10.	 	Κοίτα	κάτω	από	το	κρεβάτι	σου,	μήπως	είναι	οι	κάλτσες	σου.

Ενεστώτας Μ. Εξακολουθ. Μ. Συνοπτικός Μ. 
Συντελεσμένος

συνεχίζετε

γράφει

μαγειρεύω

φτάνουν

τηλεφωνούμε

λυπάσαι

ολοκληρώνομαι
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ΓΛΩΣΣΑ Έ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

https://www.i-learn.gr

 

_____ργός Μεσό______ _____λογία

ισό______ υδρό______ ______πόνος

ημιυπό_____ ______γραφία ______μηλο

____πεδο επί______ ______φυσικός

_____κτήμονας ____ινος από_____ση

 

προιοντα μαιντανος ρολοι

τσαι νεραιδα σειχης

καικι χαιδευω φαι

κομπολοι σαιτα γαιδουρι

αυπνια λαικη μαιμου

θεικο πρωινος γαιδαρος

τρολει ζωικο ταιζω

4. Συμπλήρωσε τα κενά στην οικογένεια της  λέξης γη.

5. Βάλε τόνο και διαλυτικά στις παρακάτω λέξεις.

3.  Να συνεχίσεις τις προτάσεις με μια δικιά σου απόδοση.

Αν πάρω καλούς βαθμούς, ....................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................... 

Αν το καλοκαίρι πάμε διακοπές στη Θάσο, .............................................................................

............................................................................................................................................................................................... 

Εάν μαζέψω πολλά χρήματα,  ...............................................................................................................

Εάν με ακούσεις,  ................................................................................................................................................

Αν τρώω πολλά φρούτα και λαχανικά,  ......................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Αν πάρω καινούριο ποδήλατο,  ..........................................................................................................
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6.  Να υπογραμμίσεις τις λέξεις ή τις φράσεις που δηλώνουν χρόνο.

1. Θα έρθεις αύριο στην εκδήλωση του σχολείου;

2. Πριν πάω στη δουλειά, διαβάζω την εφημερίδα μου.

3. Να είσαι στο γραφείο μέχρι το μεσημέρι.

4. Όταν ακούω μουσική, χαλαρώνω περισσότερο.

5. Μου αρέσει η ζάχαρη αλλά σπάνια τρώω γλυκά.

6. Μέχρι την επόμενη χρονιά θα έχω μάθει όλους τους χρόνους.

7. Μόλις έμαθα τι έγινε, πήρα τηλέφωνο το γιατρό.

8. Να έχετε πάντα ένα χάρακα στην τσάντα σας.

9. Σε λίγο θα σας μοιράσω τα διαγωνίσματά σας.

7. Αντιστοίχισε τα σωστά.

Αν	ακούς	μουσική 
όταν	διαβάζεις,	

• • θα πάμε για παγωτό.

Αν	σου	αρέσουν	τα	
ταξίδια,

• • θα τα καταφέρεις στη 
ζωή σου.

Αν	με	περιμένεις,	 • • δεν είσαι 
συγκεντρωμένος.

Αν	με	ακούσεις, • • θα χτυπήσεις.

Αν	με	χρειαστείς, • • πάρε με τηλέφωνο.

Εάν	δουλέψεις	σκληρά, • • να πας στην Αφρική.

Αν	έχω	χρόνο,	 • • θα βγεις κερδισμένος.

Αν	δεν	προσέχεις, • • θα περάσω από το σπίτι 
σου.



4
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  Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου.

δούλεψα	
έξυπνα

ήταν	
εύκολο!

κουράστηκα	
πολύ

ήταν	
δύσκολο!

8.   Να γράψεις 5 λέξεις που ανήκουν στην ίδια οικογένεια.

ΧΡΟΝΟΣ (παραγωγή) ΧΡΟΝΟΣ (σύνθεση)
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