
Αριθμητικά επίθετα και    

οσσιαστικά 

 

 

 

  

 

                       Αοιθμηηικά  ιέγμκηαη μη ιέλεηξ πμο θακενώκμοκ ανηζμό. 

                       Π.π. Η κημοιάπα μμο έπεη πέμηε ζονηάνηα. 

                Έδςζε ηα  διπλάζια πνήμαηα γηα κα απμθηήζεη αοηό ημ πενηδέναημ.   

 

 Απόλρηα:  θακενώκμοκ  ξοιζμέμξ  πλήθξπ  από  πνόζςπα, πνάγμαηα ή  δώα. 

     Π.π. έμηεκα μαζεηέξ, ηοιάμηα ηοία βηβιία, έμαπ αεηόξ 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ 

ΕΠΙΘΕΣΑ 

ΑΠΟΛΤΣΑ 

ΣΑΚΣΙΚΑ 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΑΣΙΚΑ 

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ 

ΟΤΙΑΣΙΚΑ 

Γηα κα δμύμε μαδί πώξ 

θιίκμκηαη!!!  



Έμαπ 

Εμικόπ Αοιθμόπ 

Αοζεμικό Θηλρκό Ορδέηεοξ 

έκαξ μία, μηα έκα 

εκόξ μηαξ εκόξ 

έκα(κ) μία, μηα έκα 

 

 

Σοία, ηέζζεοα 

Πληθρμηικόπ Αοιθμόπ 

Αοζεμικό και 

Θηλρκό 

Ορδέηεοξ Αοζεμικό και 

Θηλρκό 

Ορδέηεοξ 

ηνεηξ ηνία ηέζζενηξ ηέζζενα 

ηνηώκ ηνηώκ ηεζζάνςκ ηεζζάνςκ 

ηνεηξ ηνία ηέζζενηξ ηέζζενα 

Παοαηηοήζειπ: 

1. Όμμηα θιίκμκηαη θαη όιμη μη δηρήθημη, ηνηρήθημη, θ.ι.π. ανηζμμί πμο 

ηειεοηαίμξ ημοξ ανηζμόξ είκαη ημ έκα, ημ ηνία θαη ημ ηέζζενα. (εηθμζηέμαπ 

άκζνςπμη, εηθμζημία γοκαίθεξ, εηθμζηέμα παηδηά) 

2. Τα απόιοηα ανηζμεηηθά δύξ – δρξ θαη από ηξ πέμηε ωπ ηξ εκαηό δεμ 

κλίμξμηαι. 

3. Από ημ δεθαηνία ςξ ημ δεθαεκκηά γνάθμκηαη με μία ιέλε, εκώ από ημ 

είθμζη έκα θαη  μεηά  γνάθμκηαη  ζε  πςνηζηέξ  ιέλεηξ.  (ηνηάκηα  

εκκηά, μγδόκηα εθηά, είθμζη πέκηε)  



4. Τμ εμμέα ή εμμιά και ηξ εμμιακόζια γνάθμκηαη με δύξ «μ», εκώ ημ 

εμεμήμηα και ηξ έμαηξπ με έμα. 

5. Τα απόιοηα ανηζμεηηθά από ημ διακόζια και πάμω ζπεμαηίδμοκ μόμξ 

πληθρμηικό θαη θιίκμκηαη όπωπ ηα επίθεηα. (δηαθόζημη, δηαθμζίςκ, 

δηαθόζημοξ, δηαθόζημη) 

6. Σηε ζύκζεζε με άιια ανηζμεηηθά ημ επίζεημ μιζόπ παίνκεη θαη ηα γηα ηα 

ηνία γέκε ημκ άθιηημ ηύπμ –ήμιζι έπεηηα από ζύμθςκμ θαη  -μιζι έπεηηα 

από θςκήεκ. (ηνεηζήμηζη ώνεξ, δοόμηζη έηε) 

7. Τα ζύμθεηα με β΄ ζοκζεηηθό ημ επίζεημ μιζόπ, μιζή, μιζό γνάθμκηαη ζηε 

λήγξρζα με «ι». Ελαηνμύκηαη θαη γνάθμκηαη με «η» όζα έπμοκ ςξ α΄ 

ζρμθεηικό ηξ αοζεμικό έμαπ ή ηξ θηλρκό μία. (εκάμηζι θηιό….εμάμιζηπ 

αηώκαξ, ηνεηζήμηζι ώνεξ….μιάμιζη μένα) 

 

 

 

 Σακηικά:  θακενώκμοκ  ηε ζεηνά  πμο  παίνκεη  θάηη  ζε  μηα  ζεηνά  από  

               όμμηα πνάγμαηα. 

               Π.π. Ήνζε δεύηεοξπ ζηε γεκηθή θαηάηαλε. 

                     Ο Οθηώβνημξ είκαη μ δέκαηξπ μήκαξ ημο πνόκμο. 

Παοαηήοηζη: 

1. Τα ηαθηηθά ανηζμεηηθά γνάθμκηαη είηε ξλξγοάθωπ (πνώημξ, -ε,    -μ) είηε 

με ηξμ αοιθμό και ηημ καηάληνη (1μξ, 1ε, 1μ).   

2. Από ημ 13 και μεηά γνάθμκηαη ζε πςνηζηέξ ιέλεηξ (δέθαημξ έκαημξ, 

εθαημζηόξ μγδμεθμζηόξ ηνίημξ) 

 

 Πξλλαπλαζιαζηικά:  θακενώκμοκ από πόζα απιά μένε απμηειείηαη θάηη  

                               θαη ιήγμοκ ζε –πλόπ, -πλή, -πλό. 

       Π.π. διπλό ύθαζμα, ηοιπλή πνμζπάζεηα      

Γηα κα ζοκεπίζμομε με ηα 

οπόιμηπα ανηζμεηηθά!!! 



 Αμαλξγικά:  θακενώκμοκ πόζεπ θξοέπ είμαι μεγαλύηεοξ έκα πμζό από  

                   έκα άιιμ θαη ιήγμοκ ζε –πλάζιξπ, -πλάζια, -πλάζιξ.       

                   Π.π. Μμο δίκεη διπλάζια πνήμαηα από ημοξ οπόιμηπμοξ. 

                           Είκαη πεμηαπλάζιξ ζε βάνμξ ημ δμπείμ αοηό. 

 

 

 

Τα αοιθμηηικά ξρζιαζηικά είκαη αθενεμέκα πενηιεπηηθά μοζηαζηηθά θαη 

θακενώκμοκ έκα ζύμξλξ ποξζώπωμ, ζώωμ ή ποαγμάηωμ. Σπεμαηίδμκηαη με ηηξ 

θαηαιήλεηξ: 

Παοαηηοήζειπ:  

1. Σοκμδεύμκηαη ζπεδόκ πάκηα από ημ «καμιά» (ήνζακ θαμηά εηθμζανηά 

άκζνςπμη). 

2. Τμ «ςιλιάδα» πνεζημεύεη ζημκ πιεζοκηηθό ςξ απόιοημ ανηζμεηηθό (δύμ 

ςιλιάδεπ θαιεζμέκμη) 

3. Σημ απόιοημ ανηζμεηηθό «έμαπ» ακηηζημηπεί ηα ανηζμεηηθό μοζηαζηηθό 

«μξμάδα» (πήνε μμκάδα ζημ δηαγώκηζμα). 

4. Κιίκμκηαη όπςξ θαη ηα μοζηαζηηθά ζε –άδα. 

ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ 
ΟΤΙΑΣΙΚΑ 

-αδα 

θαμεοώμξρμ ζύμξλξ από 
πξλλέπ μξμάδεπ (π.ς. 

δράδεπ μαθηηώμ) 

-αοια 

θαμεοώμξρμ ηξ πεοίπξρ 
(π.ς. καμιά δωδεκαοιά 

πιάηα) 

Ωπ!! Γηα ηα ανηζμεηηθά μοζηαζηηθά 

δεκ είπαμε ηίπμηα!!! Γηα κα ηα δμύμε 

θη αοηά ιμηπόκ!! 



Ασκήσεις: 

1) ρμπληοώμω ηξμ πίμακα: 

      Απόλρηα     Σακηικά      Πξλλαπλα- 

      ζιαζηικά 

       Αμαλξγικά       Πεοιληπηικά 

      Ορζιαζηικά 

      έκαξ     

       ηνηπιό   

       δέθαηε    

        πεκήκηα     

         εθαημκηα- 

       πιάζημξ 

 

 

2) ρμπληοώμω ηα κεμά με ηξ καηάλληλξ αοιθμηηικό επίθεηξ ή ξρζιαζηικό: 

Η μεηένα, ακ θαη έιεηπε ………………………… (1,5) ώνα,   αγόναζε μόκμ 

………………………… (1,5) θηιό κημμάηεξ.  

Πήνα μηα ………………………… (20) πμηήνηα θαη θαμηά ………………………… (50) πηάηα γηα 

ηεκ εθδήιςζε. 

Ο παηέναξ ηεξ ήηακ μ ………………………… (200) ηοπενόξ ηεξ θιήνςζεξ θαη θένδηζε 

………………………… (10) εηζηηήνηα γηα ημ γήπεδμ. 

Χνεηάδεηαη ………………………… (2) δύκαμε από αοηή πμο βάδεηε γηα κα μπμνέζεηε 

κα ημ ακμίλεηε.  

Με αοηό ημκ ………………………… (3) θόμπμ πμο έθακεξ απμθιείεηαη κα ιοζεί. 

Τμ ζέμα είκαη ………………………… (1) ανθεί κα μπμνέζμομε κα ζοκεκκμεζμύμε. 


