ADJECTIVE DEGREES
(βαθμοί επιθέτων, παραθετικά)
Βαθμοί των επιθέτων:
Positive (= Θετικός) e.g. long
Comparative (= Συγκριτικός) e.g. long-er
Superlative (= Υπερθετικός) e.g. the long-est
Τα µονοσύλλαβα επίθετα σχηµατίζουν τον συγκριτικό βαθµό µε την
κατάληξη -er και τον υπερθετικό βαθµό µε την κατάληξη -est.
E.g. short - shorter - the shortest.
Τα πολυσύλλαβα επίθετα σχηµατίζουν τον συγκριτικό και τον υπερθετικό
µε το more και the most µπροστά από το θετικό βαθμό του επιθέτου.
E.g. beautiful - more beautiful - the most beautiful
E.g. interesting - more interesting - the most interesting
Αυτά που τελειώνουν σε -er, -y, -ly, συνήθως παίρνουν -er και -est.
E.g. clever - cleverer - the cleverest
E.g. lucky - luckier - the luckiest
E.g. ugly - uglier - the ugliest
Από τα επίθετα γενικά που παίρνουν -er, -est:
Όσα τελειώνουν σε -e το αποβάλλουν και µετά παίρνουν την κατάληξη.
Ε.g. late - later - latest.
Όσα τελειώνουν σε σύµφωνο και πριν απ' αυτό υπάρχει φωνήεν που
τονίζεται, διπλασιάζουν το σύµφωνο και µετά απ' αυτό παίρνουν -er, -est.
e.g. thin - thinner - the thinnest
Όσα τελειώνουν σε -y και πριν απ' αυτό υπάρχει σύµφωνο µετατρέπουν
το -y σε -i.
E.g. ugly - uglier - the ugliest.
Ανώµαλα παραθετικά επιθέτων
good

better

the best

bad

worse

the worst

little

less

the least

many

more

the most

much

more

the most

far

farther

the farthest (µόνο για απόσταση)

further

the furthest (= πιο μακριά, επιπλέον)

(E.g. I have no further comments)
old

older

the oldest (για πρόσωπα και πράγματα)

elder

the eldest (µόνο για πρόσωπα)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ
1. Όταν συγκρίνουμε δύο πρόσωπα ή πράγματα και κατά τη σύγκριση το
ένα απ' αυτά αυξάνεται ή µειώνεται τότε χρησιμοποιούμε το συγκριτικό
βαθµό του επιθέτου µε το than (= από)
E.g. Mary is shorter than Kate
E.g. My dog is cleverer than yours

2. Όταν συγκρίνουμε ένα πρόσωπο ή πράγμα µε πολλά όμοια του
χρησιμοποιούμε τον υπερθετικό βαθµό του επιθέτου µε το the µπροστά.
E.g. He is the best student in the class
E.g. It is the oldest house in the city
E.g. This is the best film I have ever seen
E.g. Simon is the oldest of the three.

3. Όταν συγκρίνουμε δύο πρόσωπα ή πράγματα όµοια µεταξύ τους
χρησιµοποιούµε τη σύνταξη as + επίθετο θετικού βαθµού + as και στον
αρνητικό τύπο not as/not so + επίθετο θετικού βαθµού + as.
E.g. Peter is as clever as Mary
E.g. My pen is not so good as yours
E.g. Mary is not as tall as Helen.

