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                     ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ΓΛΩΣΣΑΣ   ΣΤ  ΤΑΞΗΣ 
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     1.  Κλίνω  τα ουσιαστικά  «η ένωση» , «η σύγκρουση» ,  

       «η έξοδος » 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΝ. Η ένωση Η  σύγκρουση Η έξοδος 

ΓΕΝ.    

ΑΙΤ.    

ΚΛ.    

 ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΝ.    

ΓΕΝ.    

ΑΙΤ.    

 ΚΛ.    

 

2. Συμπλήρωσε τα παρακάτω κενά με το σωστό τύπο των 

ουσιαστικών στην παρένθεση .  

( δύναμη ) 

 

  Προσπάθησε πολύ αλλά στο τέλος οι 

……………………………………………τον εγκατέλειψαν. 

 Το μικρό αυτό κράτος ήταν διαλλακτικό στις απαιτήσεις των 

μεγάλων …………………………………………… . 

 Πήρε μέρος σε αυτούς τους αγώνες γιατί θέλησε να μετρήσει  τις 

…………………………………………..του απέναντι σε αξιόλογους αθλητές 

.  

( οδός ) 

 Μπορείτε να μου πείτε  που βρίσκεται  ……………………………….  

1866 ;  

 Δυνάμεις της τροχαίας θα περιπολούν κατά μήκος των  εθνικών 

…………………. 



 Ο δήμος Ηρακλείου αποφάσισε να φωταγωγήσει 

……………………………..γύρω από το εθνικό στάδιο .  

 ……………………….. Σμύρνης και Ιερολοχιτών έχουν αποκλειστεί από 

διαδηλωτές. 

 Ο Δήμαρχος υποσχέθηκε να τοποθετηθούν φανάρια στη συμβολή 

…………………………….  Κύριλλου Λουκάρεως και Καραϊσκάκη .  

  

3. Βάζω τα ουσιαστικά των παρενθέσεων στον κατάλληλο τύπο: 

Τράβηξε όλες ………………………..…….. (διαγώνιος) του σχήματος 

και μέτρησε ………………………..…….. (διάμετροι) του κύκλου. 

Και οι πέντε ………………………..…….. (παράγραφος) του κειμένου 

μιλούν για τον ξεσηκωμό των φοιτητών. 

Οι αποφάσεις ………………………..…….. (κυβέρνηση) 

ανακοινώθηκαν από τον Υπουργό. 

Το σχολείο μας βρίσκεται σε μια μεγάλη ………………………..…….. 

(πόλη) της Αττικής και έχει 12 ………………………..…….. (τάξη). 

Οι ………………………..…….. (λύση) των  

………………………..…….. (άσκηση) μας έβαλαν σε πολλές 

………………………..…….. (σκέψη). 

Έλυσα ………………………..…….. (πρόσθεση) σωστά. 

4.Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα των αριθμητικών 

επιθέτων: 

 

 

 

Αριθ. Απόλυτα Τακτικά Πολ/κά Αναλογικά 

5 πέντε    

7   εφταπλάσιος  

2    δυάδα 

9  ένατος   

12     



5. Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τη σωστή πτώση των ουσιαστικών: 

α) Οι νόμοι καθορίζουν τα δικαιώματα και τις _____________ (υποχρέωση) των πολιτών. 

β) Οι κανονισμοί των πολυκατοικιών συμβάλλουν στην αποφυγή των ____________ 

(διένεξη) μεταξύ των ενοίκων. 

γ) Οι φοιτητές συνέχισαν τις ειρηνικές _____________ (διαδήλωση). 

δ) Στις ____________ (είσοδος) της Αττικού __________ (οδός) οι οδηγοί υποχρεούνται να 

δηλώνουν διόδια. 

 

 


