
 «ΚΑΤΟΙΚΙΑ» 

• Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ 

• ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ & ΦΡΑΣΕΙΣ 

• ΟΙ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 

• ΟΙ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

• ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ  

• ΟΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ 

• ΚΛΙΣΗ ΘΗΛΥΚΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ –η & -ος 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1η  
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …………………… 
ΟΝΟΜΑ: ……………………………………………. 

 

1. Διάβασε προσεκτικά το παρακάτω κείμενο, κύκλωσε τα επίθετά του 
και υπογράμμισε τα χρονικά επιρρήματά του.  

Πηγαίναμε όπου μας πήγαιναν τα μονοπάτια, σταματώντας στις εκκλησίες 
που αποτελούν τ' αξιοθέατα του Μυστρά. Είναι πολλές και 
τόσο τρυφερά ωραίες, που θα 'θελε κανείς να τις χαϊδέψει. 
Όλες έχουν το εξωτερικό  τους άθικτο. Σκορπισμένες εδώ 
κι εκεί, βάζουν, στην ομοιοχρωμία των ερειπίων, μερικές 
νότες πρόσχαρες και γλυκιές , με τα κόκκινα κεραμίδια  
των  τρούλων τους, που έχουν πάρει με τον καιρό το 
χρώμα από μαραμένα τριαντάφυλλα. Καμιά δε μοιάζει με 
την άλλη, όλες τους όμως έχουν τόσο λεπτές και 

αρμονικές διαστάσεις, που απορεί κανείς πώς οι Βυζαντινοί,   που  
απεικονίζουν στις τοιχογραφίες τους τους Θεούς και τους αγίους τόσο   
στυγνούς και βλοσυρούς, τους έχτισαν ναούς έτσι γλυκούς και χαριτωμένους. 
Μικρές όλες τους, με τρούλους ανάλαφρους, με λεπτούς μαρμάρινους κίονες 
στις αψίδες των παραθύρων, με προσόψεις εξαίσια διακοσμημένες, θυμίζουν 
τις μεσαιωνικές εκείνες ανάγλυφες κασετίνες, τις επίχρυσες και σμαλτωμένες, 
όπου οι αρχόντισσες φύλαγαν τα κοσμήματα τους.  Το εσωτερικό τους είναι 
κατεστραμμένο, οι θαυμάσιες τοιχογραφίες έχουν  μισοσβησθεί , χόρτα έχουν 
φυτρώσει εκεί όπου άλλοτε ήταν μαρμάρινο  δάπεδο με ψηφιδωτά, κι ο 
τρούλος είναι συχνά τρύπιος στην κορφή               (Κώστας  Ουράνης, Ο 
Μυστράς) 

2. Συμπλήρωσε τα κενά με τα κατάλληλα επίθετα στο σωστό τύπο 
διαλέγοντας από την παρένθεση:  

(πέτρινος, ακανόνιστος, ισόγειος, διώροφος, λιθόστρωτος, 
αποθηκευτικός, τριώροφος, οικοδομικός, ανθεκτικός, καθημερινός, 

σεισμικός, πολύχρωμος) 
 
Μπαίνοντας στο χώρο της ανασκαφής βλέπουμε κτίσματα ………………… 
……… ή…………………………..  που  σχηματίζουν μεγάλα 
………………………. συγκροτήματα και περιστοιχίζονται από 
……………………………………   δρομάκια. Είναι χτισμένα με   



…………………………………..   πέτρες, ενώ οι τοίχοι είχαν ενισχυθεί με   
…………………………………..δοκάρια, ώστε να είναι πιο      
……………………………….στις ……………………………………..δονήσεις. 
Φαίνεται πως κάθε σπίτι    εξασφάλιζε αυτάρκεια στους ενοίκους του. Στο 
ισόγειο βρίσκονται οι  ...................................    χώροι που κάλυπταν τις  
………………………………………  ανάγκες. Τα δωμάτια των   ορόφων, οι 
τοίχοι των οποίων ήταν διακοσμημένοι με  ………………………………………. 
τοιχογραφίες, χρησίμευαν ως κατοικία. Τα ……………………………… 
δωμάτια δεν είχαν τοιχογραφίες και επικοινωνούσαν με τα δωμάτια των 
ορόφων με …………………………………………..  σκάλα. 

3. Συμπλήρωσε τα κενά με τα κατάλληλα τοπικά επιρρήματα και φράσεις 
διαλέγοντας από την παρένθεση: 

(πάνω, κάτω, κοντά, παντού, πίσω, δεξιά, εδώ, μπροστά, στο τζάκι, στο 
δρόμο, από  το  φράχτη, απέναντι, μέσα, αριστερά, από το τραπέζι, 

πλάι, στη βαλίτσα, εκεί) 

• Προτίμησε να καθίσει ……………………………………………………….. 
για να ζεσταθεί. 

• Έψαχνε να βρει το φάκελο................... στον οποίο βρίσκονταν    τα 
αποτελέσματα των εξετάσεων, αλλά αυτός είχε 
πέσει......................................................... του σαλονιού. 

• Περπατούσανε ……………………… βιαστικά, ο ένας 
..........…………………..στον άλλο. 

• Προσπαθούσε να μαζέψει τα ρούχα του που ήταν πεταμένα 
………………………………………. και  να  τα χώσει ……………….. 
στην τσάντα.                                 . 

• Μην περνάς ………………………….............................................. αν 
δεν κοιτάξεις πρώτα................... να δεις αν έρχεται κάποιο αυτοκίνητο. 

• Έτσι όπως κοίταζε …………………….. του δεν είδε την κολόνα που 
βρισκόταν  …………………………………..και έπεσε με δύναμη 
…………………..της. 

 

4. Συμπλήρωσε τα κενά με την κατάλληλη λέξη στον κατάλληλο τύπο: 

αεροπλάνο, προορισμός, αξιοθέατο, αυτοκινητόδρομος, τουριστικός, 
αεροδρόμιο ,ξεναγός , σιδηρόδρομος, πιλότος, ταξιδιώτης, ταξίδι , 

τροχοφόρο 

• Ο ……………………………………. οδήγησε τους τουρίστες στα 
…………….……… του τόπου     εξηγώντας τους τι έβλεπαν μπροστά 
τους κάθε φορά. 

• Όσοι  επισκέπτονται την πόλη αυτή εντυπωσιάζονται από τους 
μεγάλους ………………………………………… όπου κινούνται χιλιάδες 
……………………………………, το δίκτυο του   υπόγειου 
…………………………………………, και το υπερσύγχρονο 
………………………………..   



• Ο  πιλότος ........................................ του......................................... μας  
 πληροφόρησε ότι κατά τη  διάρκεια    του ……………………………….  
πρέπει να παραμένουμε στις θέσεις μας και  να  έχουμε  δεμένες τις 
ζώνες μας. 

• Ο  υπεύθυνος του ………………………………………….. γραφείου 
εξήγησε στους  ………………...πως   θα   έφταναν στον 
.......................................... τους την επόμενη μέρα. 

 
 
5. Αντικατέστησε τις υπογραμμισμένες φράσεις με επίθετα: 
 

• Βρέθηκε αρχαϊκός θησαυρός σε νησί που δεν κατοικείται. 
(______________________) 

• Κάτασπρα σπίτια, στενοί στρωμένοι με πλάκες 
(______________________) δρόμοι, καμάρες και εκκλησίες συνθέτουν 
μια εικόνα που γοητεύει  (______________________). 

• Μπαλόνια με πολλά χρώματα (______________________) θα 
γεμίσουν τον ουρανό του Ναυπλίου, ενώ οι διοργανωτές σχεδιάζουν να 
ρίξουν και βεγγαλικά. 

• Δεν μπορεί να εξηγηθεί  (______________________) η συντριβή της 
Ατλέτικο από την  Μπαρτσελόνα. 

• Το σπίτι μου είναι με δύο ορόφους (______________________).  
 
 
6. Αποδελτίωσε (κατέγραψε μία σε κάθε σειρά) τις πληροφορίες που σου 
δίνουν οι αγγελίες: 
 

• Πωλείται οροφοδιαμέρισμα 135 τ.μ., κατασκευή 2005, 3 υ/δ, 3ος 
όροφος, αυτόνομη θέρμανση, άριστη κατάσταση, θέα θάλασσα, μεγάλη 
βεράντα, τζάκι, ηλιακός, τιμή 220.000 ευρώ  0000000000 

……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

 

• Ενοικιάζεται μονοκατοικία 190 τ.μ., κατασκευή '08, 3 υ/δ, πάρκινγκ, 
αυτόνομη θέρμανση, αποθήκη, κήπος, τζάκι, a/c, συναγερμός, πόρτα 
ασφαλείας, 3 μπάνια, wc, playroom, γραφείο, πισίνα, τιμή 1.350 ευρώ,  
 000000000000 

 
……………………………………………… 



……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

 
Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις επικοινωνήστε στο e mail 
captainconde@yahoo.com 
 
 


