
Όλνκα: ______________________________________________ Σάμε: __________ 

 

Κεθάιαην 9 (Επίζεηα – Παξνκνηώζεηο)      

1. Γξάςε έλα επίζεην γηα θάζε κηα από ηηο πην θάησ ιέμεηο: 

_____________________  ηξαπέδη        ____________________  ρσξηό 

_____________________  κπινύδα      ______________________ ζπίηη  

_____________________  ηζάληα         _____________________ ηζέπε 

 

2. Σπκπιήξσζε ηα παξαθάησ θελά κε ην θαηάιιειν επίζεην: 

 

Σν παηδί έζπαζε ην     ____________________   βάδν. 

Η Κηθή αγόξαζε έλα πνιύ    ______________________   θόξεκα. 

ηα ςαξάδηθα δε βξίζθεηο πάληα   ______________________  ςάξηα. 

Ο    ___________________    αέξαο έξημε θάησ ηηο γιάζηξεο. 

Η κεηέξα αγνξάδεη θξνύηα θαη ιαραληθά από ηε ___________________ 

αγνξά. 

Η Νεθέιε έρεη ________________________ καιιηά. 

«_______________________ νπξαλόο αζηξαπέο δε θνβάηαη» ιέεη κηα 

παξνηκία. 

 

3. Να αληηζηνηρίζεηο ηα επίζεηα ηεο πξώηεο ζηήιεο κε ηα 

θαηάιιεια νπζηαζηηθά ηεο δεύηεξεο ζηήιεο. 

λόζηηκν                                         εηθόλεο 

πνιύρξσκεο                                  δξόκνο 

ςειό                                             θαγεηό 

ζηελό                                             θνύζηα 

θνληή                                            θηίξην 

 

ιατθή, θαηζαξά, γπάιηλν, καθξηά, θξέζθα, δπλαηόο, αθξηβό, θαζαξόο 



4. Γξάςε δίπια από θάζε επίζεην ην αληίζεηό ηνπ θαη έλα 

νπζηαζηηθό πνπ ηαηξηάδεη: 

άδεην   ________________________     ________________________ 

θξύα   ________________________      ________________________ 

εύθνιν    ______________________     _________________________ 

θαζαξά   ______________________     _________________________ 

ζθνηεηλό  ______________________    _________________________ 

 

5. Αληηζηνίρηζε απηά πνπ ηαηξηάδνπλ κεηαμύ ηνπο: 

θόθθηλε                        ζαλ πνύπνπιν     

θνθηεξό                       ζαλ ην ιεκόλη 

ςειό                             ζαλ παπαξνύλα 

ειαθξύο                        ζαλ αηζάιη 

θίηξηλνο                        ζαλ θππαξίζζη 

ζθιεξόο                         ζαλ καραίξη         

 

6. Σπκπιήξσζε ηα θελά ησλ παξαθάησ πξνηάζεσλ κε ηελ 

θαηάιιειε παξνκνίσζε: 

ζαν αλεπού,    ζαν αηδόνι,     ζαν ποσλάκι,   ζαν ελάθι,    ζαν μαργαριηάρι,    

ζαν ψάρι,    ζαν λύκος,     ζαν ηο ζκύλο 

Σν παηδί θνηκάηαη ήζπρα  _____________________ 

Η Ράληα ιάκπεη ____________________________ 

Ο ζπκπαίθηεο ηνπο είλαη πακπόλεξνο ____________________________ 

Πεγαίλσ ακέζσο ζην ζπίηη, γηαηί πεηλάσ __________________________ 

Η δαζθάια ηεο κνπζηθήο έρεη κεισδηθή θσλή ___________________ 

Από ν θόβν ηνπ έηξεκε ____________________ έμσ από ην λεξό.      

Σξέρεη γξήγνξα _________________________ 

Σζαθώλνληαη _______________________ κε ηε γάηα. 



Όλνκα:_______________________________________ Σάμε: ________ 

 

Επαλαιεπηηθό Φπιιάδην Κεθαιαίνπ 9 

1. Υπνγξάκκηζε ηα επίζεηα ζην πην θάησ θείκελν. 

Γύξσ από ην παιηό πέηξηλν ζπίηη ηνπ παππνύ ππάξρεη έλαο ςειόο 

θξάρηεο. ηε μύιηλε εμώπνξηα ππάξρεη έλα κπξνύληδηλν ρεξάθη πνπ 

θξέκεηαη από έλα κεγάιν θξίθν. Έρεη ηα δάθηπια ελσκέλα θαη θξαηά έλα 

κπαιάθη. Όηαλ ζέιεηο λα ζνπ αλνίμνπλ, πηάλεηο απηό ην θηιηθό ρεξάθη θαη 

ην ρηππάο. 

 

2. Γξάςε ηα νπζηαζηηθά πνπ εληόπηζεο ζην πην πάλσ θείκελν. 

___________________    ___________________   _________________ 

___________________    ___________________   _________________ 

___________________    ___________________   _________________ 

 

3. Μεηαηξέπσ ηηο καπξηζκέλεο ιέμεηο ζε κηα ρσξίο λα ράζνπλ ηε 

ζεκαζία ηνπο.  

Ο ιαγόο είλαη πην γξήγνξνο από ηε ρειώλα.                                

Ο ιαγόο είλαη _______________________ από ηε ρειώλα. 

Ο πύξνο είλαη πην έμππλνο από ηνλ αδεξθό ηνπ. 

Ο πύξνο είλαη  __________________________ από ηνλ αδεξθό ηνπ. 

Σα παπνύηζηα είλαη πην αθξηβά από ηε ηζάληα. 

Σα παπνύηζηα είλαη _______________________ από ηε ηζάληα. 

Η νθία είλαη πην εξγαηηθή από ηηο άιιεο. 

Η νθία είλαη ________________________ από ηηο άιιεο. 

Η θαζνιάδα είλαη πην λόζηηκε από ηηο θαθέο. 

Η θαζνιάδα είλαη _____________________ από ηηο θαθέο.    

 

 



4. Γξάςε δίπια από θάζε επίζεην ην αληίζεηό ηνπ: 

πξσηλόο    _______________            αλήζπρνο  _______________ 

άηπρε       _______________             θαηλνύξην   ______________ 

αθξηβά      _______________            θαζηζηόο   _______________ 

 

5. Να ελώζεηο ηα ζπλώλπκα επίζεηα θαη λα γξάςεηο δίπια ζε θάζε 

επίζεην έλα νπζηαζηηθό πνπ λα ηαηξηάδεη. 

άζπξε                        παγσκέλα         ________________________ 

ηζρπξόο                      δεζηό                ________________________ 

θξύα                          ιεπθή                ________________________ 

ζεξκό                         δσεξό               ________________________ 

ιεξσκέλα                  δπλαηόο             ________________________ 

άηαθην                       βξόκηθα            ________________________ 

 

 

6. Ο Λνπθάο επηζθέθηεθε ην βηβιηνπσιείν. Πην θάησ είλαη ν 

θαηάινγνο κε ηα βηβιία πνπ ζέιεη λα αγνξάζεη. Σπκπιήξσζε ηα 

άξζξα ηνλ θαη ησλ γηα λα δεηο πνηα βηβιία ζθέθηεηαη λα 

αγνξάζεη. 

*Σν κπζηζηόξεκα   _______    δηαθνπώλ.   

*Η Αιίθε ζηε ρώξα _______ ζαπκάησλ.    

*πδεηώληαο κε ηελ θόξε κνπ γηα _______ πνιηηηζκό. 

*Η πξνθεηεία _______ βαηξάρσλ.       

* Έλα πξσί κε _______  Αίζσπν. 

*Σν ζαπκαζηό ηαμίδη γύξσ από _______ θόζκν. 

*Η Αλίθα ζπλαληά _______ Άγην Βαζίιε. 

*Ο θιέθηεο _______ θαξπνπδηώλ.             

*Σν λεζί _______  ζεζαπξώλ. 

 


