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ΑΣΚΗΣΗ
Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τις λέξεις της παρένθεσης.
(δικηγόρος, μουσικός, μπογιατζής, αστροναύτης, ναυτικός, οικοδόμος,
τραγουδίστρια, παλιατζής, διακοσμήτρια, αρχαιολόγος, καθηγητής, πιλότος,
μαγείρισσα, ξενοδόχος, σερβιτόρος, γιατρίνα).
Ο θείος μου είναι …………………(δουλεύει στα καράβια.)
Ο πατέρας του Νίκου είναι …………………(βρίσκεται συνέχεια στα δικαστήρια,
λόγω της δουλειάς του.)
Η μητέρα μου είναι πολύ καλή ……………………(μαγειρεύει καλά.)
Ο Φάνης είναι ………………(διδάσκει στο Ωδείο)
Ο γείτονας είναι…………………(σερβίρει καφέδες σε καφετέρια.)
Η θεία μου είναι ……………….(δουλεύει στο νοσοκομείο.)
Θα ήθελα να γίνω………………..(να μπαίνω σε διαστημόπλοια.)
Όταν μεγαλώσω θα γίνω ……………………(θα έχω ξενοδοχείο.)
Ο πατέρας μου ήταν …………………….(δούλευε στην οικοδομή), αλλά τώρα έχει
γίνει …………………..(βάφει τους τοίχους με μπογιές.)
Ο Γιάννης λέει ότι όταν μεγαλώσει θα γίνει …………………(θα διδάσκει στο
Γυμνάσιο, ενώ η Μαρίνα λέει ότι θα γίνει………………….. (θα τραγουδάει.)
Η θεία της Ελένης είναι …………………..(στολίζει τα σπίτια για να γίνουν όμορφα),
ενώ ο θείος της είναι ………………….(ασχολείται με

ανασκαφές και εύρεση

αρχαίων μνημείων)
Ο παππούς μου ήταν ……………………(μάζευε παλιά, άχρηστα στους άλλους
αντικείμενα.)
Ο αδερφός μου θέλει να γίνει ………………….(να οδηγεί αεροπλάνα)
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Να γράψεις δίπλα σε κάθε λέξη την αντίθετή της
Λέξη

Αντίθετη

Λέξη

στενό

βαρύς

γεμάτο

δυνατός

όμορφος

καλός

καθαρός

πρώτος

πίσω

επάνω

ζέστη

καλοκαιρία

χαρούμενος

κουρασμένος

κοντός

λεπτός

ειρήνη

ησυχία

παντού

πάντα

χτίζω

ανάβω

δίνω

διπλώνω

λύνω

ανεβαίνω

χωρίζω

αγοράζω

πιάνω

ανοίγω

Αντίθετη

2. Να υπογραμμίσετε τα επίθετα στο παρακάτω κείμενο.
Η μέρα ήταν ηλιόλουστη και η θερμοκρασία ανεβασμένη. Αυτό όμως δεν στάθηκε
αρκετό για να χαλάσει η καλή διάθεση της Μαρίας, η οποία είχε αποφασίσει να χαρεί
την όμορφη μέρα και να πάει βόλτα. Έτσι ξεκίνησε, παίρνοντας τον κατηφορικό, ίσιο
δρόμο, που οδηγούσε στην παραλία.
Ήταν χαρούμενη που επιτέλους μπόρεσε να πραγματοποιήσει αυτό που ήθελε καιρό
τώρα. Στο δρόμο συνάντησε την κόρη της φίλης της, την Ελένη, που πήγαινε στο
σπίτι της και ήταν στεναχωρημένη γιατί η μητέρα της δεν της επέτρεπε να κάνει την
ίδια βόλτα στην παραλία, επειδή ήταν ακόμη μικρή και η μητέρα της φοβόταν μην
της συμβεί κανένα κακό, αφού θα ήταν μόνη της. Η Μαρία, αφού πρώτα ρώτησε την
Ελένη αν ήταν διαβασμένη για την επόμενη μέρα, της είπε να πάει μαζί της και θα
τηλεφωνούσαν από την παραλία στη μητέρα της, για να είναι ήσυχη ότι η κόρη της
δεν ήταν μόνη της. Η Ελένη χαρούμενη την ακολούθησε και έτσι απόλαυσε
ξένοιαστη το ηλιόλουστο απόγευμα.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Να γράψεις με μια λέξη το επάγγελμα που κάνει ο καθένας από τους παρακάτω
εργαζόμενους.
Βγάζει φωτογραφίες. Είναι

………………………….

Γράφει άρθρα σε εφημερίδα. Είναι

………………………….

Βάφει σπίτια και κτίρια. Είναι

………………………….

Κάνει μάθημα στα παιδιά του Δημοτικού. Είναι

………………………….

Κάνει μάθημα στα παιδιά του Γυμνασίου. Είναι

………………………….

Κάνει καλά τους αρρώστους. Είναι

………………………….

Δουλεύει σε καράβι. Είναι

…………………………

Ρυθμίζει την κυκλοφορία στους δρόμους. Είναι

…………………………

.Καλλιεργεί τα χωράφια. Είναι

…………………………

Αγοράζει και πουλάει εμπορεύματα. Είναι

…………………………

Λέει τραγούδια στα κέντρα. Είναι

…………………………

Έχει καφενείο στην πλατεία. Είναι ………………………

ΟΝΟΜΑ
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2. Να γράψεις από πού είναι ο κάθε άνθρωπος, όπως στο παράδειγμα.
Ο Αθηναίος, είναι

απ’ την Αθήνα

Ο Πατρινός είναι

………………………….

Ο Χιώτης είναι

………………………………….

Ο Ροδίτης είναι

………………………………….

Ο Ζακυνθινός είναι ………………………………….
Ο Σπαρτιάτης είναι ………………………………….
Ο Καβαλιώτης

………………………………….

Ο Καλαματιανός είναι ………………………………..
Ο Πειραιώτης είναι …………………………………..
Ο Κορίνθιος είναι

………………………………….

Ο Εδεσσαίος είναι …………………………………..
Ο Χανιώτης είναι

…………………………………...

Ο Κερκυραίος είναι …………………………………..
Ο Φλωρινιώτης είναι ……………………….…………
Ο Ξανθιώτης είναι ……………………………………
Ο Σαλονικιός είμαι ………………………….…………
Ο Θηβαίος είναι

……………………………………

Ο Μεσολογγίτης είναι………………………………….
Ο Πελοποννήσιος είναι ………………………………..
Ο Θρακιώτης είναι ……………………………………
Ο Μακεδόνας είναι ……………………………………
Ο Θεσσαλός είναι

…………………………………...

Ο Κρητικός είναι

……………………………………
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Να συνδέσεις τα επίθετα της πρώτης σειράς με τα ουσιαστικά της δεύτερης και
να κάνεις μικρές προτάσεις όπως στο παράδειγμα.
Επίθετο
1.μεγάλο
2.δυνατός
3.καλός
4.όμορφη
5.γρήγορο
6.ακριβό
7.ψηλό
8.μικρό
9.πλούσιος
10.επικίνδυνος
11.σαρκοφάγο
12.ηλικιωνένη
13.μεγάλη
14.χάρτινο
15.πράσινο
16.κόκκινο
17.γαλάζια

Ουσιαστικό
εργοστασιάρχης
κυπαρίσσι
αυτοκίνητο
κακοποιός
παιδάκι
άντρας
άνθρωπος
κοπέλα
σπίτι
θάλασσα
δέντρο
χρώμα
ζώο
κυρία
πολυκατοικία
κουτί
χορτάρι
Προτάσεις

1.Σήμερα είδα ένα μεγάλο δέντρο.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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