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ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ 4η ΕΝΟΤΗΤΑ: «Τα ζώα που ζουν κοντά μας», ΤΑΞΗ Ε΄ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

ΟΝΟΜΑ: ............................................................................................ ΗΜΕΡ: ................ 

 

1. Υπογραμμίστε τα επίθετα του κειμένου και σχηματίστε τρία γένη: 

 

* Τα επίθετα συνοδεύουν και περιγράφουν τα ουσιαστικά 

! Δεν μπερδεύω τις κλιτές μετοχές –μένος/-μένη/-μένο με τα επίθετα 

 

Γεια σας! Είμαι ο κάστωρ της υδρόβιας γενιάς των τρωκτικών θηλαστικών, εξαίρετο μέλος 

της οικογένειας των Ευρωπαίων καστόρων. Μπορείτε να θαυμάσετε το ρωμαλέο κορμί μου, 

τα στρογγυλά αυτάκια μου και τα χαριτωμένα πόδια μου με τη νηκτική μεμβράνη, τα οποία 

με βοηθούν να κολυμπώ με χάρη στα νερά της λίμνης. Από τα πιο γοητευτικά 

χαρακτηριστικά μου είναι η μακριά και πλατιά ουρά μου, που τη χρησιμοποιώ σαν κουπί 

στις υδάτινες βόλτες μου. 

Περιοδικό «Ερευνητές», εφημερίδα Η Καθημερινή,  9 Νοεμβρίου 2002 

 

Ουσιαστικά  

αρσενικό θηλυκό ουδέτερο 

πχ: του υδρόβιου της υδρόβιας του υδρόβιου 
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2. Συμπληρώστε τα επίθετα στην κατάλληλη πτώση, αριθμό και γένος: 

πολύς -ή, -ύ, φαρδύς, -ιά, -ύ, σταχτής, -ιά, -ί, βαρύς, -ιά, -ύ 

 

 Στο δρόμο είχε      κίνηση. 

      κόσμος συμμετείχε στην ψεσινή εκδήλωση. 

 Δυστυχώς αντάλλαξαν       κουβέντες μεταξύ τους. 

 Οι _________ φούστες είναι και πάλι στη μόδα. 

 Ο κύριος Ιάκωβος αγόρασε την τροφή του       γάτου. 

 

3. Συμπληρώστε την ανεξάρτητη πρόταση με μια εξαρτημένη αιτιολογική: 

 

* Αιτιολογικοί σύνδεσμοι: γιατί, επειδή, αφού, διότι, μια και/που 

 

 Δεν ήρθε στο πάρτι,           . 

 Διάβαζε πολύ όλο το απόγευμα,         . 

 Η Άννα κάλεσε τον ηλεκτρολόγο,         . 

 Χάρηκε πολύ,            . 

 Η μητέρα ανησύχησε,           . 

 

4. Χρησιμοποιώ το επίθετο πολύς, πολλή, πολύ στο κατάλληλο πρόσωπο και το επίρρημα 

πολύ για να συμπληρώσω τα κενά στις προτάσεις:  

 

* Τα επιρρήματα συνοδεύουν τα ρήματα 

 

1. Είχε ........................ νεύρα, γιατί κτύπησε το αυτοκίνητό του στον τοίχο. 

2. Μη βάλεις ........................ ζάχαρη στον καφέ σου. 

3. Έχω πάρει ........................ κιλά και πρέπει να κάνω δίαιτα. 

4. Σήμερα κάνει ........................ κρύο. 

5. ........................ φτηνά αγόρασες τη τσάντα. Φαίνεται να κοστίζει περισσότερα. 

6. Ήρθαν ........................ τουρίστες στο νησί μας φέτος. 

7. Σ’ ευχαριστώ ........................ για το δώρο που μου έφερες. 

8. Η ουρά στην τράπεζα ήταν ........................ μεγάλη. 

 


