
Οι μικροί ταξιδιώτες ανεβαίνουν το βουνό 

 

 

Όπως  έχουμε  αναφέρει  οι  λέξεις  που  περιγράφουν  τα  ουσιαστικά  λέγονται 

επίθετα.  Τα  επίθετα  δεν  πηγαίνουν  ποτέ  μόνα  τους  στο  λόγο.  Πάντα 

πηγαίνουν  μαζί με τα ουσιαστικά, για τα οποία μας δίνουν πληροφορίες.   

π.χ. Ο απέραντος ουρανός, η ωραία κοπέλα, το μεγάλο σπίτι. 

Τα  επίθετα  χρησιμοποιούνται  για  να  τονίσουμε  κάποια  ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των ουσιαστικών, γι’ αυτό και με κάθε ουσιαστικό μπορούν να 

συνδυαστούν πολλά επίθετα. Κάθε  φορά  όμως  ανάλογα  με  αυτό  που  θέλουμε  

να  περιγράψουμε, χρησιμοποιούμε το κατάλληλο επίθετο.  

π.χ.    μικρό  

   μεγάλο  

   ξύλινο  

   πέτρινο          σπίτι  

   φωτεινό  

   τεράστιο       

   σκοτεινό   

Τι φανερώνουν τα επίθετα; 

 
Τα επίθετα μπορεί να φανερώνουν:  

 

χρώμα         Το τετράδιό σου είναι πράσινο.  

μέγεθος         Το σπίτι μου είναι μεγάλο.  

αίσθηση        Το λεμόνι είναι ξινό.  

κατάσταση       Η θάλασσα είναι ήρεμη.  

σχήμα         Η κορνίζα είναι τετράγωνη.  

ύλη           Ο κουβάς είναι πλαστικός.  

αξία           Αυτό το αυτοκίνητο είναι πανάκριβο.  

ιδιότητα        Ο Γιώργος είναι φιλόδοξος άνθρωπος.     

ONOMA:____________________ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:___________ 



Οι μικροί ταξιδιώτες ανεβαίνουν το βουνό 

1. Να αντιστοιχίσεις τα επίθετα της πρώτης στήλης με τα ουσιαστικά της 

δεύτερης στήλης και να σχηματίσεις μια πρόταση για κάθε ζευγάρι. 

  πολύχρωμη   μαξιλάρι 

  κατσαρά   ζωγραφιά 

  μαλακό   καναπές 

  ασημένια   μαλλιά 

  ακριβό    κορνίζα 

  δερμάτινος   δαχτυλίδι 

α)_____________________________________________________ 

β)_____________________________________________________ 

γ)_____________________________________________________ 

δ)_____________________________________________________ 

ε)_____________________________________________________ 

στ)_____________________________________________________ 

 

2. Να γράψεις δίπλα σε κάθε επίθετο το αντίθετό του. 

  χρήσιμος  ……………………… 

  πρώτος  ……………………… 

  απρόσεκτος  ……………………… 

  ψεύτικος  ……………………… 

  ακριβός  ……………………… 

  όμορφος  ……………………… 

  

  

 

ΘΥΜΑΜΑΙ: Για να κάνουμε μια παρομοίωση, χρησιμοποιούμε τη λέξη σαν. 

π.χ. Ο Θοδωρής κολυμπάει γρήγορα σαν δελφίνι. 

Η λέξη σαν δε χρησιμοποιείται μόνο όταν θέλουμε να κάνουμε παρομοιώσεις. 

Πολλές φορές χρησιμοποιείται και για να δείξουμε χρόνο. Σ’ αυτές τις 

περιπτώσεις η λέξη σαν έχει την έννοια της λέξης όταν. 

π.χ. Τρόμαξα σαν τον είδα έτσι. (σαν = όταν) 

Φέρε και γάλα, σαν έρθεις στο σπίτι. (σαν = όταν) 

Όταν λοιπόν η λέξη σαν σημαίνει όταν, δεν έχουμε παρομοίωση. 

  

3. Να διαβάσεις προσεχτικά τις προτάσεις και να υπογραμμίσεις τις παρομοιώσεις.    

α) Είναι ελαφρύς σαν πούπουλο.  

β) Κοιμάται σαν πουλάκι.  

γ) Άσπρισε σαν πανί όταν άκουσε τα νέα.  

δ) Σαν πας στο χωριό, να δώσεις χαιρετίσματα σε όλους.   

ε) Τα σταφύλια ήταν γλυκά όπως το μέλι.  

στ) Μοιάζεις με την αδερφή σου σαν γελάς.   


