
Ασκήσεις στο Λεξιλόγιο (Ενότητες 1-7) 
 
 

1. Περίγραψε το δωμάτιο σου, όπως είναι αυτή τη στιγμή, με λεπτομέρεια. Θα χρειαστείς πολλά 

επίθετα και μετοχές για να μας βοηθήσεις να το σχηματίσουμε στο μυαλό μας. 

π.χ. Το δωμάτιό μου είναι μικρό. Έχει μέσα δύο ξύλινα κρεβάτια, τα οποία είναι άστρωτα. 

Πάνω στο ένα από τα κρεβάτια είναι πεταμένο το κόκκινο φούτερ μου... 

2. Δημιούργησε παράγωγες λέξεις με τα εξής επιθήματα: 

π.χ. φορέας 

-έας 

-ιστής 

-τήριο 

-εία 

-ειο 

-ότητα 

-ούλα 

 

3. Περίγραψε την εικόνα χρησιμοποιώντας Κατηγορούμενα: 

π.χ.  Ο ασθενής είναι ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι... 

 
 

4. Αντικατάστησε τις υπογραμμισμένες λόγιες με ισοδύναμες νεοελληνικές λέξεις ή φράσεις: 

α. Οι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα είναι, ως επί το πλείστον, Ευρωπαίοι. 

β. Βλέποντας τους κακούς βαθμούς, δεν απογοητεύτηκε γιατί έχει το γνώθι σαυτόν· ξέρει ότι δεν 

μελέτησε αρκετά σε αυτό το τρίμηνο.   

γ.  Ψηφίζει ό,τι του πει ο πατέρας του · άγεται και φέρεται από εκείνον. 

δ. Το θέμα των τροφίμων του κυλικείου θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος στην κριτική που θα 

ασκήσει το δεκαπενταμελές του σχολείου μας στον δήμαρχο κατά τη συνάντησή τους. 

ε. Ο ηθοποιός Χ πήρε το βάπτισμα του πυρός ανεβαίνοντας στη σκηνή στα 12 του χρόνια, 

υποδυόμενος τότε τον Μικρό Πρίγκιπα.  



Ασκήσεις στο Λεξιλόγιο (Ενότητες 1-7) 
 

5. Σημειώστε με τις καταλήξεις -εται ή -ετε: 

Δεν γίν____ να κάθ___ όλη μέρα στο σπίτι και να καίγ____ στο Fortnite! Πρέπει να καταλάβ____ 

όλοι σας ότι είναι απαραίτητο να έχουμε ένα πρόγραμμα. Μικροί και μεγάλοι σε αυτό το σπίτι, δεν 

γίν____ να ξεχάσουμε ότι ξυπνάμε σε λογικές ώρες, τρώμε τα γεύματά μας στον χρόνο που πρέπει, 

τακτοποιούμε τα πράγματά μας, αλλά και αφιερώνουμε έστω λίγο χρόνο για διάβασμα ή δουλειά. 

Είναι ήδη μεσημέρι! Μην παίζ____ με τα νεύρα μου, μην κάν____ του κεφαλιού σας! Μπείτε σε 

πρόγραμμα! 

 

6. Το ρήμα "κοινωνώ" σημαίνει "παίρνω μέρος", "μετέχω". Δημιουργήστε σύνθετες λέξεις με το 

ρήμα αυτό.  

 

7. Εντοπίστε τα επιθήματα στις ακόλουθες λέξεις: 

σιδερένιος  

αφαιρετέος 

φρικαλέος 

δουλευταράς 

στεριανός 

αγκαθωτός 

μικρούτσικος 

μηνιαίος  

 

 

Παραγωγή υλικού: Ψύρρα Κάκια 


