
Όνομα: 

ΤΑΞΗ  E΄ 

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Mάθημα: Γλώσσα  Ενότητα 1η 

1.Βάζω τα παρακάτω ρήματα στο σωστό χρόνο : 

έχω  λύσει , έτρεχα , θα στολίσω , γράφω , είχα κοιτάξει , σκούπισα , θα έχω 

φάει , θα διαβάζω , κοίταξα , πίνω , θα έχεις ποτίσει , μιλούσαν , είχατε 

σκεπάσει , θα φωνάξουν , έχετε πιάσει , ανακατώσαμε , θα γυρίζουν , ξυπνάω  

έλουζα , είχαν κοιμηθεί , θα γελάσει , έχει πιει.  

Ενεστώτας :-----------------------------------------------

Παρατατικός :---------------------------------------------

Αόριστος :------------------------------------------------

Εξακολουθητικός μέλλ :--------------------------------------

Στιγμιαίος μέλλ :-------------------------------------------

Παρακείμενος :--------------------------------------------

Υπερσυντέλικος :-------------------------------------------

Συντελεσμένος μέλλ :----------------------------------------

2.Μεταφέρω το παρακάτω κείμενο στο παρελθόν : 

Αύριο θα πάμε εκδρομή . Θα ξεκινήσουμε το πρωί και θα φτάσουμε νωρίς στη 

θάλασσα . Όλη την ημέρα θα παίζουμε . Εγώ θα ψάξω και για κοχύλια . Το 

μεσημέρι θα ψήσουμε μπριζόλες . Θα έχουμε χωνέψει πριν από το μπάνιο .Θα 

κάνω συνέχεια βουτιές . Πριν από το σούρουπο θα έχουμε γυρίσει .   

Χθες πήγαμε εκδρομή ----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

3. Να συμπληρώσω τις καταλήξεις των ρημάτων στις παρακάτω προτάσεις 

με ε ή αι.  

 Κύριε, μας αφήνετ… να βγούμε λίγο έξω ; Ξέρουμε ότι κανονικά 

απαγορεύετ… , αλλά είναι ανάγκη. 



 Βλέποντας τι έγινε, έχετ… δίκιο να πιστεύετ… ότι όποιος ανακατεύετ… 

μ΄αυτά τα πράγματα βγαίνει πάντα χαμένος.  

  Τελικά η αλήθεια πάντα αποκαλύπτετ…  κάποια  στιγμή, ακόμα κι αν 

κάνετ… ότι μπορείτ…  για να την κρύψετε. 

 Aπαγορεύετ… το κάπνισμα.  

4. Υπογραμμίζω τα επιρρήματα και τις φράσεις με προθέσεις που 

φανερώνουν χρόνο στις παρακάτω φράσεις: 

  

 Κοιμήθηκα νωρίς γιατί ήμουν κουρασμένη. 

 Η Στέλλα έφυγε χτες για τη Γερμανία και θα ξανάρθει στην Ελλάδα 

μετά από πολύ καιρό. 

 Βλεπόμαστε σπάνια , αλλά μιλάμε πότε πότε στο τηλέφωνο 

 Θα έχει φύγει ίσαμε αύριο. Δε πρόκειται να τον ξεχάσει ποτέ. 

 

5.Υπογραμμίζω τις δευτερεύουσες χρονικές προτάσεις στις παρακάτω 

περιόδους:    π.χ. :Όταν είσαι έτοιμη ,τηλεφώνησέ μου. 

 Μόλις μας είδε, έφυγε. 

 Ενώ λύνει ασκήσεις μαθηματικών,  ακούει μουσική. 

 Όσο ζω, ελπίζω. 

 Πήγαινε να τη βοηθήσεις, σαν πιο μικρή που είσαι.  
 

6.Να γίνει αναγνώριση της λέξης να έχετε φοβηθεί  

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

7.Γράφω 5 λέξεις που ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τη λέξη δάσος: 

1------------------- 

2------------------- 

3------------------- 

4------------------- 

5------------------- 



8. Φτιάχνω σύνθετες λέξεις: 

Όργανο + παίχτης                 ------------------ 

Πέτρα + πόλεμος                  ------------------ 

Κοντός + χοντρός                  ------------------ 

Χορός + πηδώ                       ------------------ 

Ψηλός + λιγνός                      ------------------                       

Χιόνι + πόλεμος                    ------------------ 

9.Συμπληρώνω τα κενά: 

Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος Παρακείμενος 

Αναφέρεσαι    

 χάριζε   

   Έχουμε 

ετοιμαστεί 

  σηκώθηκε  

 

10.Γράφω σε όλους τους χρόνους το β’ ενικό και το β΄ πληθυντικό πρόσωπο 

της οριστικής του ρήματος δένομαι 

 β’ ενικό β΄ πληθυντικό 

Ενεστώτας   

Παρατατικός   

Αόριστος   

Μ. Εξακολουθητικός   

Μ. Στιγμιαίος   

Παρακείμενος   

Υπερσυντέλικος   

Μ. Συντελεσμένος   

 


