
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 4Ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 

1.  Να βάλεις το κατάλληλο άρθρο (οριστικό ο, η, το - αόριστο ένας, μία, ένα):  
..…….. Κώστας και ..…….. Νίκη ξεκίνησαν να κάνουν επίσκεψη σ’ ………. φίλο τους. Στα χέρια τους κρατούσαν 
………. δώρο. Στο δρόμο είδαν ………. σκύλο να κυνηγάει ………. γάτα. Είδαν ακόμη ………. αυτοκίνητο να τρέχει με 
μεγάλη ταχύτητα και κούνησαν με νόημα ………. κεφάλι τους. Πέρασαν κι από ………. σπίτι ………. Πέτρου και τον 
πήρανε κι αυτόν. 
 

2.  Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων με το σωστό τύπο των επιθέτων 
που δίνονται στις παρενθέσεις:  

Οι ……………………. (παχύς) άνθρωποι μπορεί να παρουσιάσουν σοβαρά προβλήματα υγείας. 
Για να τον βγάλει από το ……………………. (βαθύς) πηγάδι του έριξε ένα …………………………, (μακρύς) χοντρό σχοινί. 
Προσπαθώντας να σηκώσει ένα από τα …………………….. (βαρύς) τραπεζάκια του σαλονιού, γρατσούνισε το χέρι του 
στην …………………….. (τραχύς) επιφάνεια του τοίχου. 
Ήταν πολύ δύσκολο να διασχίσουν τον ……………………….. (πλατύς) και …………………………. (βαθύς) ποταμό. 
Κοιτούσαν έκπληκτοι τους …………………………… (πλατύς) δρόμους που διέσχιζαν την πόλη. 
 

3.  Να συμπληρώσεις τις φράσεις με τα ουσιαστικά που παράγονται από τις λέξεις που σου 
δίνονται και μετά να μεταφέρεις τις φράσεις στον άλλο αριθμό:  

(χρυσάφι) η ……………………..  κορδέλα  ………………………………….. 
(λάδι)  το ……………………  πουκάμισο  ………………………………….. 
(μενεξές) του …………………..  χρώματος  ………………………………….. 
(μολυβί) τα ……………………  γάντια   ………………………………….. 
(φιστίκι) τις ……………………  μπλούζες  ………………………………….. 
 

4.  Υπογράμμισε τις αιτιολογικές προτάσεις:  
Δεν έγραψε σωστά στο διαγώνισμα και στενοχωρήθηκε πολύ. 
Τους απέφυγα, γιατί θα με καθυστερούσαν. 
Επειδή δεν ήθελα να τον συναντήσω, έφυγα από το σπίτι. 
Τον εντυπωσίασαν τα λόγια του και τον παρακολουθούσε με προσοχή. 
Φορούσε γυαλιά, γιατί δεν έβλεπε καλά. 
Επειδή δεν άκουγε, πήγε στο γιατρό. 
 

5.  Ξαναγράψε το κείμενο.  Ένωσε τις προτάσεις κάθε βέλους σε μία με το γιατί ή το 
επειδή και υπογράμμισε την αιτιολογική πρόταση που έγραψες.  

 

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΚΑΛΑ «ΑΦΕΝΤΙΚΑ» 
 Πριν υιοθετήσουμε ένα ζώο το σκεφτόμαστε καλά. Η 
ευθύνη είναι μεγάλη και πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι 
θέλουμε να την αναλάβουμε. 
 
 Δεν πρέπει να φερόμαστε άσχημα στα ζώα μας. 
Μπορεί να μην καταλαβαίνουν ακριβώς ό,τι τους λέμε, 
αναγνωρίζουν όμως τα αισθήματά μας γι’ αυτά. 
 
Εκπαιδεύουμε τα ζώα μας στα βασικά από την αρχή. 
Έτσι θα’ μαστε όλοι ευτυχισμένοι. 
 

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΚΑΛΑ «ΑΦΕΝΤΙΚΑ» 
 Πριν υιοθετήσουμε ένα ζώο το σκεφτόμαστε καλά, 
επειδή η ευθύνη είναι μεγάλη και πρέπει να είμαστε 
σίγουροι ότι θέλουμε να την αναλάβουμε. 
 
 ………….………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
 
 ……….………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………….. 

 
6.  Υπογράμμισε τα επίθετα του κειμένου:  

 

Τα μπουλντόγκ είναι ήρεμα και ευγενικά σκυλιά. Είναι υπομονετικά και αγαπάνε τους ανθρώπους.  
Το τρίχωμα τους είναι κοντό και απαλό. Έχει ανάγκη από ένα γρήγορο βούρτσισμα μία φορά την 

εβδομάδα. 
Στα μπουλντόγκ αρέσει η καθιστική ζωή. 

 



7. Γράψε τα επίθετα της άσκησης 3 στα τρία γένη τους. 
 

αρσενικό θηλυκό ουδέτερο 

   

   

   

   

   

   

   

 
8. Να γράψεις στα τρία γένη τα επίθετα που φανερώνουν χρώμα και παράγονται από τα παρακάτω 

ουσιαστικά: 
 

 (η) στάχτη  ο ………………………, η ………………………, το……………………… 
 (το) βύσσινο  ο ………………………, η ………………………, το……………………… 
 (η) κανέλα  ο ………………………, η ………………………, το……………………… 
 (το) πορτοκάλι  ο ………………………, η ………………………, το……………………… 
 (η) θάλασσα  ο ………………………, η ………………………, το……………………… 

 
9. Να κλίνεις το επίθετο: ο πλατύς – η πλατιά – το πλατύ. 

 

  
………………………………………   αριθμός 

ονομαστική ο  η  το  

       

       

       

  
………………………………………   αριθμός 

ονομαστική       

       

       

       

 
10. Συμπλήρωσε το οριστικό ή το αόριστο άρθρο στο παρακάτω κείμενο: 
 

……. φορά κι ……. καιρό ζούσε σε ……. δάσος ……. μικρό λυκάκι με ……. οικογένειά του. ……. μικρό 
λυκάκι χάθηκε ……. μέρα όταν προσπάθησε να πάει ταξίδι μόνο του για να γνωρίσει ……. θάλασσα. Ευτυχώς γι’ 
αυτό όμως ……. καλή νεράιδα, ……. νεράιδα του, το βρήκε και το βοήθησε να γυρίσει στο σπίτι του. 
 
11. Να κλίνεις το αόριστο άρθρο: «ένας – μια – ένα» 
 

  

ονομαστική       

       

       

       

 
12. Να συμπληρώσεις τις φράσεις  και στους δυο αριθμούς  με τα επίθετα που παράγονται από τα 

ουσιαστικά της παρένθεσης: (μην αλλάζεις την πτώση) 
 

Ενικός αριθμός    Πληθυντικός αριθμός 

(χρυσάφι) η …………………….. κορδέλα   ………………..…………  κορδέλες 

(πορτοκάλι) του …………………… πουκάμισου  …………….…………………………….. 

(μολύβι) το ……………………στρατιώτη   ……………………………….………….. 

(κανέλα) την …………………… μπλούζα   …………………………….…………….. 
 


