
Όνομα: 

ΤΑΞΗ  E΄ 

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Mάθημα: Γλώσσα  Ενότητα 2η 

1. Να συμπληρώσετε τα κενά του παρακάτω κειμένου με τα κατάλληλα 

αριθμητικά που δηλώνουν οι  αριθμοί στις παρενθέσεις :  

    Η πολυκατοικία μας έχει καμιά …………………….. (10) διαμερίσματα. Το δικό 

μας βρίσκεται στον ……….. (5) όροφο, έχει  …………………….. (3) 

κρεβατοκάμαρες και μεγάλες τζαμαρίες με ……………….  (2) τζάμια. Είναι 

πολύ μεγαλύτερο από εκείνο που μέναμε παλιά, γι΄αυτό και κόστισε  

σχεδόν τα ………………. (3) χρήματα.  

  

2. Γράφω στην ίδια πτώση στον άλλο αριθμό : 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Η είσοδος της οικοδομής. Οι είσοδοι των οικοδομών.  

Την έξοδο του κτιρίου.  

 Τα μήκη των διαγωνίων 

Το κοστούμι της ηθοποιού   

 Τα μέρη των παραγράφων  

Κατοικία της ερήμου  

 

3. Να συμπληρώσω τα κενά βάζοντας τα επίθετα στον κατάλληλο τύπο .  

 

  Το -------------- (συνεχής) ωράριο 

  Το -------------- (ακριβής) ποσό 

  Ο -------------- (θεμελιώδης) νόμος 

  Οι -------------- (αξιοπρεπής) εμφανίσεις 



 

  Τις -------------- (δασώδης) περιοχές 

  Τα -------------- (χυμώδης) φρούτα 

  Το -------------- (υγιής) σώμα 

  Το -------------- (διαφανής) ύφασμα 

 

4.Γράφω ποιο είναι: 

 

Το αναλογικό του 5   πενταπλάσιος 

Το απόλυτο του 119    

Το τακτικό του 41    

Το πολλαπλασιαστικό του 20    

Το αναλογικό του 10    

 

5 . Λεξιλόγιο : 

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

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

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

 

6.Αλλάζω την παρακάτω συνταγή :  

   Όταν συγκεντρώσεις όλα τα υλικά, παίρνεις ένα μεγάλο μπολ. Βάζεις το 

μίξερ στην πρίζα. Μετά σπας 4 αυγά και τα ρίχνεις στο μπολ με αρκετό 

βούτυρο. Προσθέτεις ένα ποτήρι ζάχαρη και μισό ποτήρι γάλα. Ανακατεύεις 

καλά. Στη συνέχεια ρίχνεις μισό κιλό αλεύρι και ξύσμα πορτοκαλιού.  

Ανακατεύεις μέχρι να γίνει ομοιόμορφο το μείγμα. Το ψήνεις στους 250  C για 

μισή ώρα περίπου. 

    

   Συγκέντρωσε όλα τα υλικά----------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

 

7.Αναγνωρίζω σε ποια έγκλιση και χρόνο βρίσκονται τα παρακάτω ρήματα:  

Έβαλε: οριστική αορίστου του ρήματος βάζω 

Να βρείτε:_______________________________________________ 

Δεν υπάρχει:_____________________________________________ 

Πες:___________________________________________________ 

Να μη χαλάς:_____________________________________________ 



 

 

8. Χωρίζω τα επιρρήματα σε ομάδες ανάλογα με τη σημασία τους: 

(καλά, βόρεια, άσχημα, όμορφα, πάντα, σιγά, οπουδήποτε, άξαφνα, ανάμεσα, 

αύριο, φέτος, ίσια, τότε, κάπως, δίπλα, έτσι, ύστερα) 

 

τοπικά τροπικά χρονικά 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

9.Συμπληρώνω τις στήλες: 

 

Παράγωγες Πρωτότυπη Σύνθετες 

   

 κήπος  

   

 

10. Συμπληρώνω τα κενά: 

 

Κλ__στε τα φώτα. 

Μελετ__στε τα μαθήματά σας. 

Ζωγραφ__στε τις εικόνες. 

Κοιμηθ__τε γιατί είναι αργά. 

Δαν__στε βιβλία. 

Αθρ__στε τους αριθμούς. 

Μην ξεχαστ__τε με το παιχνίδι. 


