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 Λεξιλογικές ασκήσεις 

1. Να συμπληρώσεις τα κενά στο παρακάτω κείμενο επιλέγοντας από τις τρεις λέξεις που 

δίνονται στην παρένθεση αυτή που ταιριάζει περισσότερο:  

Καλά καλά δεν ήταν .............................. (πια, ακόμα, μόλις) οχτώ χρονών ο Θεόφιλος, όταν 

άρχισε να .............................. (διαβάζω, ξεφυλλίζω, παρακολουθώ) μόνος του όλες τις 

φυλλάδες που ................................ (μένω, πέφτω, διαθέτω) στα χέρια του και να 

............................... (γεμίζω, συμπληρώνω, γράφω) τα μαθητικά του τετράδια με 

.............................. (τύπους, μορφές, σχέδια) και φιγούρες λογής λογής. Τ' άλλα παιδιά στο 

σχολείο τον ................................... (κακολογώ, βρίζω, πειράζω). Κατά βάθος 

........................ (κατανοώ, νιώθω, υποψιάζομαι} πως δεν ήταν κομμένος στα δικά τους 

μέτρα κι αυτό τα ................................... (ενοχλώ, κουράζω, επιβαρύνω). Στο τέλος δεν 

................................... (αργώ, καθυστερώ, βιάζομαι) να του βγάλουν και παρατσούκλι και 

να τον ................................ (ονομάζω, φωνάζω, προσφωνώ) "αχμάκη".  

Οδ. Ελύτης, Κ.Ν.Λ. Β' σελ. 343.  

2. Να συμπληρώσεις τις περιόδους κάνοντας αντιστοίχιση: 

α. Ήταν φανερό σε όλους ότι με τους 

τρόπους του...  

1. γιατί πίστευε ότι οι άνθρωποι είναι 

κατά βάθος καλοί. 

β. Δεν κουραζόταν ποτέ να δουλεύει ...  2 .... ήθελε να κάνει εντύπωση. 

γ. Χάριζε εύκολα την εμπιστοσύνη του 

στους ανθρώπους ... 

3. γιατί πίστευε ότι η εργασία ήταν 

σκοπός της ζωής του. 

δ. Κανείς δεν τον ακολούθησε ... 4. αν και ήταν ο μόνος που είχε το 

δίκαιο με το μέρος του.  

3. Στις παρακάτω περιόδους να αντικαταστήσεις την υπογραμμισμένη λέξη με μία που να 

αποδίδει τη σημασία με μεγαλύτερη ακρίβεια, όπως στο παράδειγμα: 

α. Έκανε πολλά χρόνια στην Ευρώπη. → Έμεινε πολλά χρόνια στην Ευρώπη. 

β. Πήρε ένα σπίτι με δόσεις. →  

γ. Έκανε πολλά λεφτά στην ξενιτιά. → 

δ. Μας έδωσε μια καλή συμβουλή. → 

ε. Πήρε χρήματα από τη μητέρα του για να το αγοράσει. → 

στ. Έκανε πολλή υπομονή για χάρη του. →  


