
 

 

 

 

 

 

 

1. Α) Τρώει πολύ τυρί και πίνει πολύ γάλα γι΄αυτό έχει ___________ σκελετό. 

Β) Δεν έβρεξε τον χειμώνα με αποτέλεσμα το δέντρο της αυλής μας να είναι 

____________ 

( ξερό – γερό ) 

 

 

2. Α) Στο καντίλι βάζουμε __________, για να ανάψει το φιτίλι του. 

Β) Το __________της μητέρας μου είναι γλυκό και το αναζητώ συνέχεια. 

( χάδι – λάδι ) 

 

3. Α) Το σπίτι της καλύτερής μου φίλης είναι πελώριο. Είναι μία πανέμορφη 

____________. 

Β) Το μηχάνημα σταμάτησε να λειτουργεί, γιατί έφυγε μία ____________από 

τη θέση της. 

( βίλα – βίδα ) 

 

 

4. Α) Η καλή η ___________ από το πρωί φαίνεται. 

Β) Οι παντρεμένοι φορούν τη __________ τους στο δεξί τους χέρι. 

( βέρα – μέρα ) 

 

 

 

Διαβάζω τις προτάσεις  

και τις συμπληρώνω με τη σωστή  

λέξη από την παρένθεση 



5. Α) Η Ελλάδα είναι το ωραιότερο ___________ του κόσμου. 

Β) Ο παππούς μου είναι ___________, γι’ αυτό δεν μπορεί να περπατήσει 

γρήγορα. 

( γέρος – μέρος ) 

 

 

6. Α) Ένας ____________ ισούται με 1.000 κιλά. 

Β) Για κάθε άνθρωπο η πατρίδα του είναι ο ωραιότερος _____________ 

( τόπος – τόνος ) 

 

 

7. Α) Ο ______________ βοηθάει τον καπετάνιο στη ναυσιπλοϊα. 

Β) Χρειαζόμαστε επειγόντως έναν ___________, γιατί δεν υπάρχει φεγγάρι 

και θα χαθούμε στο δάσος. 

( φάρος – φακός ) 

 

 

8. Α) Την __________ η θέα από το δωμάτιο είναι εξαιρετική. 

Β) Η __________της γειτόνισσας είναι υπέροχη και γεμάτη από πανέμορφα 

λουλούδια 

( αυλή – αυγή ) 

 

 

9. Α) Οι οικογενειακοί μας φίλοι μας έχουν καλέσει για ________ στο σπίτι 

τους. 

Β) Το άγιο __________ των Χριστουγέννων φωλιάζει στις καρδιές όλων 

των ανθρώπων. 

( πνεύμα – γεύμα ) 

 

 

 

 



 10. Α) Κάθε ___________ βροχής είναι σταγόνα ζωής για τη φύση και τους 

ανθρώπους. 

     Β) Η __________ του σπιτιού μας είναι ψηλή και επικίνδυνη για τα 

παιδιά. 

( σκάλα – στάλα ) 

 

 

11.Α) Η μαμά μου φτιάχνει μία νόστιμη __________ για μακαρόνια. 

    Β) Η __________ του Άι Βασίλη είναι κρεμασμένη στο τζάκι για να μας 

βάλει τα δώρα. 

( κάλτσα – σάλτσα ) 

 

 

12.Α) Ο Δ. Σολωμός έγραψε τον __________ της ελευθερίας. 

     Β) Ο ήρεμος _________ είναι απααραίτητος για την υγεία του ανθρώπου. 

( ύμνος –ύπνος ) 

 

13.Α) Το __________ είναι άγριο πουλί που ζει ελεύθερο στα βουνά. 

     Β) όποτε μπαίνω σε μία εκκλησία, ανάβω πάντα ένα _________ με 

ευλάβεια. 

( γεράκι – κεράκι ) 

 

 

14.Α)Το__________ είναι ένα βότανο που μοσχομυρίζει και το 

χρησιμοποιούμε στα φαγητά. 

    Β)  Το ψωμί φτιάχνετε από __________ στους φούρνους. 

 ( θυμάρι – ζυμάρι ) 


