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διάλογος ουρανός

φιλολόγων κάγκελα

εκδηλώσεων μαθήτρια

ελατήριο εβδομάδες

παράπονο σχολείου

αγκαλιές παράδειγμα

ξέφωτο αλληλογραφία

δέντρα ενθύμια

1.  Συμπλήρωσε το κατάλληλο οριστικό άρθρο.

2.  Συμπλήρωσε το κατάλληλο αόριστο άρθρο.

επικοινωνία σπίτι

δώρο γράμμα

χώρα ήχος

χορός πέτρα

πόλη μαγαζί

οικογένεια καράβι

χωριό κρεβάτι

αέρας σοκολάτα
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ΓΛΩΣΣΑ É  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

2

https://www.i-learn.gr

Ενικός αριθμός

Ονομαστική το βαθύ πηγάδι η πλατιά επιφάνεια

Γενική

Αιτιατική

Κλητική

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική

Γενική

Αιτιατική

Κλητική

4. Να κλίνεις τα παρακάτω επίθετα μαζί με τα ουσιαστικά.

3. Διάβασε τις παρακάτω προτάσεις και κύκλωσε το είδος της πρότασης.

1. Ο Μάρκος έτρωγε σοκολάτα.
απλή

επαυξημένη

2.
Στην Πάτρα διοργανώνεται μια έκθεση 
φωτογραφίας.

απλή

επαυξημένη

3. Η μητέρα ετοίμασε ένα πάρτι.
απλή

επαυξημένη

4.
Στη βιβλιοθήκη έχουμε μια συλλογή 
σπάνιων βιβλίων.

απλή

επαυξημένη

5. Τα φρέσκα φρούτα έχουν πολλές βιταμίνες.
απλή

επαυξημένη



3
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Ενικός αριθμός

Ονομαστική ο θαλασσής ουρανός το μελί μάτι

Γενική

Αιτιατική

Κλητική

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική

Γενική

Αιτιατική

Κλητική

5. Να κλίνεις τα παρακάτω επίθετα μαζί με τα ουσιαστικά.

6. Υπογράμμισε τις εξαρτημένες αιτιολογικές προτάσεις.

Θύμωσα, γιατί μου είπε ψέματα.

Κέρδισε την υποτροφία, επειδή διάβασε πολύ.

Ο Μιχάλης δε θα έρθει μαζί μας, διότι είναι στη δουλειά.

Δεν περάσαμε από το σπίτι σου, καθώς πήγαμε από άλλο δρόμο.

Δεν τον εμπιστεύομαι, γιατί μου είπε ψέματα.

Δεν έγραψα καλά στο διαγώνισμα, γιατί ήμουν αγχωμένος.

Δε μου αρέσουν οι γάτες, γιατί αφήνουν πολλές τρίχες.

Αγόρασα καινούριο υπολογιστή, διότι ο παλιός χάλασε.



  Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου.

δούλεψα 
έξυπνα

ήταν 
εύκολο!

κουράστηκα 
πολύ

ήταν 
δύσκολο!
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7.  Στο παρακάτω κείμενο να υπογραμμίσεις όλα τα επίθετα και τις 
μετοχές  με λειτουργία επιθέτου.

Το περασμένο καλοκαίρι επισκεφτήκαμε κάποιους φίλους μας στο σπίτι 
τους στη Νάξο. Είχαν ένα μικρό πέτρινο σπιτάκι, με μεγάλα παράθυρα, 
με έναν ολάνθιστο κήπο και μια τεράστια αυλή. Κάθε μέρα παίζαμε για 
ώρες στην αυλή. Η οικοδέσποινά μας έφτιαχνε σπιτικά κουλουράκια 
βανίλιας και φρεσκοστυμμένα πορτοκάλια, για να παίρνουμε τις 
απαραίτητες βιταμίνες. Τα απογεύματα πηγαίναμε και εξερευνούσαμε 
στην περιοχή. Υπήρχαν εγκαταλελειμμένα σπίτια, βαμμένοι τοίχοι και 
καλυμμένες κρυψώνες από πέτρες. Παρατηρούσαμε την περιοχή σαν 
κατάσκοποι και σημειώναμε αυτά που μας έκαναν εντύπωση ή θέλαμε 
να τα εξερευνήσουμε. Ήταν ένα διαφορετικό καλοκάιρι, που δεν έμοιαζε 
καθόλου με τα προηγούμενα! Κανονίσαμε με την οικογένειά μου και 
την επόμενη χρονιά να επισκεφτούμε τους φίλους μας στο υπέροχο και 
φανταστικό σπίτι τους.

επίθετα μετοχές με λειτουργία 
επιθέτου


