
 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΤΗΝ 11η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ 

Γελάσαμε με την ψυχή μας 
 

ΜΑΘΗΜΑ : «Ο Μπελάς και ο Ρουμποτύρης» 
 

ΕΠΙΘΕΤΑ 

Τα Επίθετα είναι λέξεις που συνοδεύουν τα επίθετα και δίνουν σε αυτά κάποια 

χαρακτηριστικά και κάποιες ιδιότητες. 

Π.χ:  Το κίτρινο  αυτοκίνητο 

 Η κυκλική  πλατεία 

 Ο πέτρινος  τοίχος.  

 

 Έτσι για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι τα παραπάνω επίθετα φανερώνουν: 

  Το κίτρινο           μας δείχνει το χρώμα του ουσιαστικού 

  Η κυκλική           μας δείχνει το σχήμα του ουσιαστικού 

  Ο πέτρινος     μας δείχνει το υλικό  του ουσιαστικού 

 

Τα Επίθετα, όπως και τα ουσιαστικά έχουν και αυτά τρία γένη – Αρσενικά , 

Θηλυκά και Ουδέτερα – . Ανάλογα σε τι γένος βρίσκεται το ουσιαστικό σ’ αυτό 

μπαίνει και το επίθετο που το προσδιορίζει.  

  

Για παράδειγμα:  

  Αρσενικό     Θηλυκό     Ουδέτερο 

        Ο κίτρινος    Η κίτρινη   Το κίτρινο 

        Ο κυκλικός   Η κυκλική   Το κυκλικό 

        Ο πέτρινος    Η πέτρινη   Το πέτρινο 

Προσοχή!!! 



 
 

Τα Επίθετα έχουν ΠΑΝΤΑ  το ίδιο γένος , πρόσωπο και αριθμό με το 

ουσιαστικό που κάθε φορά που προσδιορίζουν και συνοδεύουν. Γι’ αυτό 

κλίνονται με τον ίδιο τρόπο που κλίνεται και το ουσιαστικό τους. 

Έτσι έχουμε:   ο μικρός σκύλος  

     η μικρή αυλή 

     το μικρό δέντρο 

 

 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Ονομ. Ο μικρός σκύλος Η μικρή αυλή Το μικρό δέντρο 

Γεν. Του μικρού σκύλου Της μικρής αυλής Του μικρού δέντρου 

Αιτ. Τον μικρό σκύλο Την μικρή αυλή Το μικρό δέντρο  

Κλητ. - μικρέ σκύλε - μικρή αυλή - μικρό δέντρο 

 

 

 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Ονομ. Οι μικροί σκύλοι Οι μικρές αυλές Τα μικρά δέντρα 

Γεν. Των μικρών σκύλων Των μικρών αυλών Των μικρών δέντρων 

Αιτ. Τους μικρούς σκύλους Τις μικρές αυλές Τα μικρά δέντρα 

Κλητ. - μικροί σκύλοι - μικρές αυλές - μικρά δέντρα 

 

Προσοχή!!! 

Τα Επίθετα που τελειώνουν σε – ινός – ινή – ινό  και – ινος –ινη –ινο 

γράφονται με (– ι – γιώτα), εκτός από τα επίθετα φωτεινός,  σκοτεινός,  

ορεινός,  υγιεινός,  φθηνός,  ανεύθυνος,  υπεύθυνος,  επικίνδυνος  και   

ταπεινός, που δεν γράφονται με  – ι –,  επειδή είναι εξαίρεση. 

 



 
 

Άσκηση 1 

Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τα επίθετα που 

παράγονται από τις λέξεις, που βρίσκονται στις παρενθέσεις, αφού πρώτα 

τα βάλεις στο σωστό τύπο. 

 

 Τα καθίσματα  του αυτοκινήτου είναι πολύ.............................................( 

βρομιά), επειδή ο μπαμπάς έβαλε μέσα χώμα. 

 Το βιβλίο αυτό που διαβάζεις αναφέρεται σ’ ένα 

............................................ (κοινωνία) πρόβλημα που υπάρχει στην εποχή μας. 

 Η Σοφία εργάζεται σε .............................................(δικηγόρος) γραφείο 

και τα πάει πολύ καλά. 

 Τα ............................................(εργοστάσιο) απόβλητα είναι αυτά που 

οφείλονται κατά ένα 80% για τη μόλυνση του περιβάλλοντος. 

 Στην εποχή μας είναι ανάγκη κάθε πόλη και χωριό να διαθέτει 

........................................ (βιολογία) καθαρισμό των αποβλήτων. 

 Το ατύχημα του Γιάννη στη δουλειά, οφείλεται καθαρά σε 

........................................ (μηχανή) πρόβλημα. 

 Η Δαδιά είναι ένα από τα μέρη της Ελλάδας που έχει χαρακτηριστεί, ως 

............................. (Έθνος) δρυμός. 

 Ο ............................... (Ιστορία) ερευνητής προσπαθεί μέσα από τα 

στοιχεία να οδηγηθεί στα πραγματικά γεγονότα.  

 

Άσκηση 2 

Να φτιάξεις φράσεις μετατρέποντας το δεύτερο ουσιαστικό σε παράγωγο 

επίθετο , όπως στο παράδειγμα. 

 

Γραφείο από ξύλο     ξύλινο γραφείο 

  
 Ποτήρι από γυαλί     .......................................................... 

 Φούρνος από πέτρα    .......................................................... 

 Κατσαρόλα από ατσάλι    .......................................................... 

 Πόρτα από πέτρα    .......................................................... 



 
 

 Δοχείο από πυλό    .......................................................... 

 Περικεφαλαία από χαλκό   .......................................................... 

 

Άσκηση 3 

Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά των προτάσεων με τα αντίθετα από 

τα επίθετα που βρίσκονται στις παρενθέσεις, όπως στο παράδειγμα. 

 

 Είναι    μεγάλη    (μικρή) ευκαιρία αυτή η αγορά, τώρα που είναι νωρίς. 

 Η .......................................(μαλακή) οδοντόβουρτσα κάνει κακό τα 

δόντια. 

 Το .................................... (φθηνό) ρούχο δεν είναι πάντα και καλό. 

 Τώρα τελευταία οι σεισμοί που γίνονται στην Ελλάδα είναι αρκετά 

............................... (σπάνιοι). 

 Αυτό είναι ένα ................. (λίγο)  .............................. (εύκολο) πρόβλημα 

για τα παιδιά του δημοτικού. 

 Τα γράμματα αυτά είναι πολύ ............................................... (ίδια) από 

αυτά που κάνεις εδώ στο σχολείο. 

 Οι ....................................... (σημερινές) ειδήσεις είπαν πολλά και 

................................. (ασήμαντα) γεγονότα.  

 

ΜΑΘΗΜΑ : «Ο Αργύρης και το πρόβλημα» 

ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΕ –ΜΑ  ΚΑΙ  -ΜΜΑ 

 

Τα ουδέτερα ουσιαστικά που λήγουν σε    –μα  (π.χ: το πρόβλημα) δεν έχουν 

τον ίδιο αριθμό συλλαβών σε όλε τους τις πτώσεις και γι’ αυτό ονομάζονται 

ανισοσύλλαβα. Δηλαδή εκτός από την ονομαστική, αιτιατική και κλιτική του 

ενικού, σ όλες τις υπόλοιπες πτώσεις έχουν μια παραπάνω συλλαβή. 

 

Π.χ.  το πρόβλημα     του προβλήματος 



 
 

 τα προβλήματα    των προβλημάτων 

 

            Ενικός Αριθμός         Πληθυντικός Αριθμός 

Ονομ. Το   πρόβλημα Τα  προβλήματα 

Γεν. Του  προβλήματος Των  προβλημάτων 

Αιτ. Το  πρόβλημα Τα  προβλήματα 

Κλιτ. -  πρόβλημα -  προβλήματα 

 

Τα ουδέτερα που λήγουν σε  –μα  προέρχονται και από ρήματα των οποίων το 

θέμα τους είναι τα: π, β, φ, πτ και γράφονται κατά την μετατροπή τους σε 

ουσιαστικό ΠΑΝΤΑ  με δύο  –μμ–  

 

Π.χ.   γράφω                   το γράμμα  

  βλέπω                 το βλέμμα 

  τρίβω                 το τρίμμα 

  απορρίπτω                 τα απορρίμματα   

Άσκηση 1 

Να συμπληρώσεις τα κενά στις παρακάτω προτάσεις βάζοντας το 

κατάλληλο ουσιαστικό από το συννεφάκι στο σωστό τύπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 Νομίζω ότι αυτή τη μεριά του τοίχου θα πρέπει να τη βάψουμε με πολλά 

και διαφορετικά ....................................... για να είναι ξεχωριστός. 

 Όταν έρθει η ώρα του ............................................... όλοι κάθονται στις 

θέσεις τους και κάνουν ησυχία. 

 Παρακαλώ θα ήθελα να γράψετε με καθαρά γράμματα τα 

........................................ σας πάνω στο γραπτό σας. 

όνομα,      χρώμα,     πρόβλημα,     διαγώνισμα,   

χρήμα,    δέμα,      πράγμα,     όργωμα,     ψέμα,  

βλέμμα,       μάθημα 



 
 

 Άκουσα ότι ο Κώστας χρωστάει πολλά ........................................... στην 

τράπεζα, και στους φίλους του. 

 Παιδιά εκεί που θα πάμε δε θέλω να δημιουργήσετε πολλά 

.............................................. γιατί θα μας διώξουν, εντάξει; 

 Δε μου αρέσουν οι Δικηγόροι, γιατί μαθαίνουν να λένε πολλά 

........................................... για να κερδίσουν μια δίκη.  

 Τα ................................................ που μπήκαν φέτος στην Ε΄ τάξη, ήταν 

πολύ λιγότερα από πέρυσι.  

 Να μαζέψεις τα ............................................. σου και να μην ξαναέρθεις 

στο σπίτι μου άλλη φορά, μ’ ακούς; 

 Τα ....................................... τα παίρνουμε από το ταχυδρομείο όταν μας 

ειδοποιήσει ο ταχυδρόμος . 

 Στα χωριά υπάρχουν μικρές μηχανές του ........................................... για 

να μπορούν να σκάβουν τους κήπους των σπιτιών τους. 

 Η όψη του ................................................... σου είναι πολύ περίεργη και 

ακόμη πιο άγρια από ότι είναι συνήθως. 

 

Άσκηση 2 

Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά με τα ουσιαστικά σε –μα και –μμα 

που παράγονται από τα ρήματα που βρίσκονται στις παρενθέσεις. 

 

 

 Χθες στο σχολείο μάθαμε από τον κύριό μας για τα 

................................................... (κατορθώνω) του Ηρακλή. 

 Ευτυχώς που υπάρχουν ........................................ (ιδρύω) που βοηθούν 

δίνοντας τροφή και στέγη στους άπορους. 

 Έλα σήμερα, και σου έχω πολλά ......................................  (ράβω) για τη 

γούνα σου, μετά από αυτά που έμαθα. 

 Δε μου λες να βάλουμε το ........................................ (καλύπτω) στο 

αυτοκίνητο για καλό και για κακό. 



 
 

 Με τις μεγάλες απεργίες των ανθρώπων στην καθαριότητα τα 

............................................. (απορρίπτω)  διπλασιάστηκαν.  

 Πως τα καταφέρνεις και κοιμάσαι κάθε μέρα τα 

................................................. (ξημερώνω) δεν μπορώ να το καταλάβω. 

 Τα καινούργια .......................................... (στρώνω) είναι ανατομικά και 

οικολογικά. 

 Για άλλη μια φορά η Ρούλα έβαλε τα 

................................................(κλαίω), αν και υποσχέθηκε ότι δεν θα το 

ξανακάνει. 

 Όλοι είμαστε άνθρωποι και  κάνουμε ..................................... (σφάλλω), 

όμως πρέπει να τα αναγνωρίζουμε και να τα διορθώνουμε.  

 Ο Ξέρξη είδε την λαμπρή του ήττα από το ....................................... 

(υψώνω) του όρους Αιγάλεω. 

 Σήμερα τα ...................................... (χαράζω) είπαν οι ειδήσεις, ότι θα 

περάσει κοντά στη ένα κομήτης. 

 Η Παναγία της Τήνου είναι η μοναδική, που έχει στην εκκλησία της 

τόσα πολλά ......................................... (τάζω), ως δώρα από τους πιστούς 

για τα θαύματά της. 

 Όταν τρώτε να παίρνετε πιάτο για να μην ρίχνεται κάτω 

....................................... (τρίβω) και μαζεύονται μυρμήγκια.  

 

 

 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ 

 

Τα ρήματα που αναφέρονται σε ένα γεγονός που έγινε για μια στιγμή στο 

παρελθόν, χρησιμοποιούμε τον Αόριστο είτε στην ενεργητική, είτε στην 

παθητική φωνή. 



 
 

Όταν ο αόριστος ενεργητικής φωνής λήγει σε –σα, ο αόριστος της παθητικής 

τελειώνει σε  –θηκα και  –στήκα  

Π.χ.   λύνω        έλυσα – λύθηκα  

  ποτίζω               πότισα – ποτίστηκα  

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!! 

Οι καταλήξεις στην οριστική του αορίστου γράφονται ΠΑΝΤΑ με ήτα (η)  

Π.χ.   λύθηκα,  λύθηκε,  λύθηκαν 

 δέθηκες, δεθήκαμε, δεθήκατε 

Άσκηση 1 

Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων βάζοντας τον σωστό 

τύπο του αορίστου. 

 Τα νερά χθες .................................. (παγώνω) λόγω της χαμηλής 

θερμοκρασίας. 

 Το λιοντάρι ................................ (ρίχνομαι) απότομα πάνω στο ελάφι. 

 Πολλά δέντρα ................................................ (ξεριζώνομαι) από τους 

ισχυρούς ανέμους και τις καταιγίδες. 

 Ο τροχονόμος .................................. (σφυρίζω) στον οδηγό να 

σταματήσει το αμάξι του. 

 Ο Γιάννης όταν κάθισε να διαβάσει κατάφερε και ............................... 

(λύνω) το πρόβλημα. 

 Ο μπαμπάς  μας ..................................... (υπόσχομαι) ότι θα πάμε το 

Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. 

 Ο παππούς ............................... (δένω) το άλογο στο στάβλο και πήγε να 

φάει. 

 Ο Νίκος πήγε με τη μαμά του και ...................................... (γράφομαι) 

στο φροντιστήριο για να μάθει αγγλικά. 

 Η γιαγιά .............................. (κρύβω) το βάζο με το γλυκό για να μην το 

βρούμε και το φάμε κρυφά. 



 
 

 Ο πίνακας αυτός ................................................ (ζωγραφίζομαι) από τον 

El Greko,  τον Έλληνα ζωγράφο. 

Άσκηση 2 

Να βάλεις τα παρακάτω ρήματα στον ενεργητικό και στον παθητικό 

αόριστο προσέχοντας το πρόσωπο και τον αριθμό. 

 

    ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

Εγώ ματώνω                  μάτωσα                  ματώθηκα 

Εσύ λύνεις   

Αυτός κρύβει   

Εμείς καλύπτουμε   

Αυτοί γράφουν   

Αυτός κλείνει   

Εσύ κυκλώνεις   

Αυτός ξημερώνει   

Εγώ πληγώνω   

Αυτός πιέζει    

Αυτοί βρίσκουν   

Εσύ χτίζεις    

Εγώ ποτίζω   

Αυτός τιμωρεί   

Εσύ στερείς   

Αυτοί συζητούν   

Εμείς αγαπάμε   

Εσείς κλέβετε   

Εσύ  κυνηγάς   

Αυτός  ρίχνει   

Εγώ βάφω   

Εμείς καρφώνουμε   

Αυτοί κρατούν   


