
   

ΓΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΣΗ ΓΛΩΑ ΓΝΟΣΗΣΑ 9 

ΟΝΟΜΑ : ___________________ 

 

1. ομπιενώκω ηα θεκά ζηηξ ιέλεηξ (βάδω θαη ηόκμ όπμο πνεηάδεηαη): 

ακάγκ__ζε  οπμονγ___μ  επηη__πία  εθανμ__γή 

πνμ___ζεζε  εκ__ζπ__ζε  πενηπέη___εξ θαιμθ___νη 

πμιηη__ζμόξ  ελ__πή  π___θηιία  πιακ__ηεξ 

ελάπι_ζε                     εμπ_νία                   εθπ_δεοζε               επηθ_κ_κία 

2. Γκώκω ηηξ πνμηάζεηξ θάκμκηαξ ηε μία από ηηξ δύμ ελανηεμέκε (δεοηενεύμοζα). 

Υνεζημμπμηώ ηε ιέλε ή θνάζε πμο είκαη μέζα ζηεκ πανέκζεζε. 

 

- Είδα ημ ζθοιί λαθκηθά μπνμζηά μμο θαη ηνόμαλα πμιύ . (όηακ) 

_______________________________________________________________ 

- Έθακα ζθιενή πνμπόκεζε θαη πηάζηεθακ ηα πόδηα μμο. (επεηδή) 

_______________________________________________________________ 

- Πενπαημύζε ηόζμ γνήγμνα. Δε μπμνμύζα κα ημκ θηάζς. (ώζηε) 

_______________________________________________________________ 

- Είπε πμιιά βηβιία ζημ ζπίηη ημο. Δεκ ημο άνεζε ημ δηάβαζμα. (ακ θαη) 

_______________________________________________________________ 

 

3. ομπιενώκω ηα θεκά με ημ επίζεημ ``πμιύξ, πμιιή, πμιύ`` ή ημ επίννεμα 

``πμιύ``: 

- Είκαη _________δύζθμιμξ άκζνςπμξ , έπεη _________ παναλεκηέξ. 

- ήμενα είπε _________ θίκεζε ζημ δνόμμ, είπε πάνα ________ αοημθίκεηα. 

- Η μμοζηθή πμο μμο ανέζεη _________ είκαη ε παναδμζηαθή μμοζηθή ημο Πόκημο. 

- ήμενα ημ ζενμόμεηνμ ζηεκ πιαηεία ημο Μαονμδεκδνίμο έδεηπκε -7. Είκαη μία _______ 

θνύα μένα. 

- __________ παηδηά πενκμύκ _________ ώνεξ παίδμκηαξ ζημκ οπμιμγηζηή. 



- Ο Θακάζεξ ιέεη όηη ημο ανέζεη_________ ημ δηάβαζμα. Καη είκαη αιήζεηα, έπεη δηαβάζεη 

πάνα ________ βηβιία. Είκαη βηβιημθάγμξ. 

- Η αοιή ημο ζπμιείμο μαξ είκαη _______ μεγάιε. Εοηοπώξ έπεη θαη ________ δέκηνα , 

________ πνάζηκμ θη έηζη πενκάμε εδώ _________ ώνεξ παίδμκηαξ.  

 

4. Δεμημονγώ ζύκζεηεξ ιέλεηξ (πνμζμπή ζηεκ μνζμγναθία) :  

- ζοκ + θαημηθώ  = ______________________ 

- ζοκ + ιαμβάκς  = ______________________ 

- ζοκ + πμκώ  = ________________________ 

- ζοκ + ιέγς = _________________________ 

- ακά + ηνέπς = ________________________ 

- ακά + πκμή = _________________________ 

- ζοκ + νές = __________________________ 

- ζοκ + θάιορε = _______________________ 

 

5. Μεηαηνέπω ηηξ μκμμαηηθέξ θνάζεηξ ζε νεμαηηθέξ θαη ακηίζηνμθα, δειαδή ηηξ 

νεμαηηθέξ θνάζεηξ ζε μκμμαηηθέξ.Βάδω ηηξ νεμαηηθέξ ζημ α’ πιεζοκηηθό πνόζωπμ. 

- Σμ θμύνεμα ηςκ πνμβάηςκ  _________________________________________ 

- Η αγμνά ζπηηημύ  _________________________________________________ 

- Πνμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ  _______________________________________ 

- Ράβς ημ θόνεμα  _________________________________________________ 

- Βάθς θαη γοαιίδς ηα έπηπια  ________________________________________ 

- ηδενώκς ηα νμύπα  ______________________________________________ 

- Σαθημπμηώ ηε κημοιάπα ___________________________________________ 

 

6. Τπμγναμμίδω ηηξ δεοηενεύμοζεξ πνμκηθέξ πνμηάζεηξ : 

Όηακ ζα πάς ζπίηη ημο , ζίγμονα ζα δς ηε βηβιημζήθε ημο. Έπεη θμβενά βηβιία. Ξεθίκεζε κα 

αγμνάδεη βηβιία πνώηε θμνά ζακ επηζθέθζεθε μηα έθζεζε βηβιίμο. Μόιηξ δηάβαζε ημ πνώημ 

βηβιίμ, μαγεύηεθε, γκώνηζε έκακ άιιμκ θόζμμ, δηαθμνεηηθό. Πνηκ δηαβάζεη ημ πνώημ ημο βηβιίμ, 

άθμογε ημοξ άιιμοξ κα μηιάκε γηα ηεκ μμμνθηά ηςκ ιμγμηεπκηθώκ βηβιίςκ, αιιά δεκ ημοξ 

θαηαιάβαηκε.  Όηακ μάιηζηα λεθίκεζε κα γνάθεη θαη δηθέξ ημο ηζημνημύιεξ , ε δςή ημο άιιαλε 

εκηειώξ….  

Υνμκηθμί ζύκδεζμμη:εκώ, αθμύ, θαζώξ, όηακ, πνηκ, ζακ, μόιηξ θηι. 


