
 

  

            ONOMA: __________________  
  

     Ενότητα 2 : Στο σπίτι και στη γειτονιά  

    Τα παιδικά µου παιχνίδια  

  

    ΕΠΙΘΕΤΑ 

  
 Οι λέξεις που συνοδεύουν, περιγράφουν τα ουσιαστικά και µας   δίνουν πληροφορίες  γι’ αυτά, 

δηλαδή φανερώνουν τι λογής είναι, λέγονται επίθετα.  

 
 

    π.χ.  ο αυστηρός δάσκαλος,  η  γλυκιά καραµέλα,  το λευκό πουκάµισο  
  

 Τα επίθετα δεν τα βρίσκουµε ποτέ µόνα τους στο λόγο. Πάντα συνοδεύουν και  

  
  προσδιορίζουν κάποιο ουσιαστικό.  
     

 Τα επίθετα έχουν τρία γένη: αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο. Κάθε επίθετο µπορεί   

    να  σχη µατιστεί  και στα  τρία γένη.    

 

Αρσενικό            Θηλυκό                              Ουδέτερο 

ο καλός             η καλή                        το καλό  

 ο ωραίος  η ωραία  το ωραίο  

 Τα επίθετα κλίνονται, όπως και τα ουσιαστικά, και στους δυο αριθµούς και σε όλες 

τις πτώσεις. Όταν κλίνονται τονίζονται στην ίδια συλλαβή, δηλαδή δεν αλλάζουν τον 

τόνο τους σε καµία πτώση.   
  

   π.χ. ο ωραίος- του ωραί ου – τον ωραίο (τονίζεται στην παραλήγουσα)  

 Τα επίθετα βρίσκονται στο ίδιο γένος, στην ίδια πτώση και στον ίδιο αριθµό µε τα 

ουσιαστικά που προσδιορίζουν.  

   π.χ. οι ισχυρ οί άνεµ οι,   

            της έξυπνης γυναίκας,    

            τα µεγάλα σπίτια  

 

  

   Α σ κ ή σ ε ι ς  



 

  

  

 1.Βρίσκω ένα κατάλληλο επίθετο για κάθε ουσιαστικό.  

_________ φρούτο   _________ ηµέρα   _________ κορίτσι  

 _________ σκύλος  _________ σπίτι    _________ δασκάλα  

  

2. Ξαναγράφω τις προτάσεις αλλάζοντας τις υπογραµµισµένες λέξεις µε το κατάλληλο 

επίθετο.  
  

 Αυτό το βαζάκι είναι από πηλό.  

 Αυτό το βαζάκι είναι πήλινο.  

 Δεν είναι από µαλλί αυτή η κάλτσα.  

________________________________________________________  

Το σακάκι του Πέτρου είναι από δέρµα.  

________________________________________________________  

Το ποδήλατο αυτό είναι για αγώνες.  

________________________________________________________  

Τα παντζούρια του σπιτιού µας είναι από ξύλο.  

________________________________________________________  

Τα αγάλµατα του Παρθενώνα είναι από µάρµαρο.  

________________________________________________________  

  

3. Γράφω ξανά τις παρακάτω φράσεις αντικαθιστώντας τη γενική πτώση µε το 

κατάλληλο επίθετο, όπως στο παράδειγµα.  

  

 το πρόγραµµα του σχολείου   το σχολικό πρόγραµµα  

 το ξύπνηµα του πρωινού    ________________________________  

 η γιορτή του έθνους     ________________________________  

 το τόξο του ουρανού     ________________________________  

 οι διακοπές του καλοκαιριού  ________________________________  

 


