
ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – «ΚΑΤΟΙΚΙΑ» 

• Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ 

• ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ & ΦΡΑΣΕΙΣ 

• ΟΙ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 

• ΟΙ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

• ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ  

• ΟΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ 

• ΚΛΙΣΗ ΘΗΛΥΚΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ –η & -ος 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 3η  
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …………………… 
ΟΝΟΜΑ: ……………………………………………. 

 

 
1. Κλίνε τα θηλυκά ουσιαστικά «ένωση» και «διάμετρος»: 
 
 

Ενικός Αριθμός Πληθυντικός  Αριθμός 

Ον.       

Γεν.       

Αιτ.       

Κλητ.       

 
 
2. Θέλεις να πουλήσεις το σπίτι σου! Πώς θα έγραφες την σχετική 
αγγελία (όχι πάνω από 25 λέξεις); 
 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
3. Κλίνε το επίθετο «απότομος» και στα τρία γένη: 
 

Ενικός Αριθμός 

Ον.       

Γεν.       

Αιτ.       

Κλητ.       

 
 



Πληθυντικός  Αριθμός 

Ον.       

Γεν.       

Αιτ.       

Κλητ.       

 
 
4. Μετέφερε τις φράσεις στον άλλο αριθμό: 
 
Τον πονηρό άνθρωπο  ____________________________ 

Τις σίγουρες λύσεις   ____________________________ 

Της σκοτεινής αίθουσας  ____________________________ 

Του δίκαιου αποτελέσματος ____________________________ 

Ο πικρός καφές   ____________________________ 

Τις κεντρικές λεωφόρους  ____________________________ 

Το ακριβό κόσμημα   ____________________________ 

Τις σπάνιες στιγμές   ____________________________ 

Του άγριου λαού   ____________________________ 

Τους άδειους δρόμους  ____________________________ 

Της τυχαίας ημέρας   ____________________________ 

Τα βόρεια μέρη   ____________________________ 

Της πλούσιας κυρίας  ____________________________ 

Τις συνεχείς προσπάθειες  ____________________________ 

Τον επιμελή μαθητή   ____________________________ 

Το ακριβές ρολόι   ____________________________ 

Οι ελώδεις περιοχές            ____________________________ 

Τις πολυμελείς οικογένειες     ____________________________ 

 

 

5. Γράψε τα επίθετα στον τύπο που ταιριάζει: 
 

➢ Το __________________(τραχύς) έδαφος 
➢ Οι __________________ (πλατύς) λεωφόροι 
➢ Η ___________________(μακρύς) φούστα 
➢ Την __________________(ελαφρύς) τσάντα 
➢ Τα ___________________(βαρύς) μπαούλα 
➢ Των __________________(βαθύς) ποταμών 
➢ Της ___________________(παχύς) γυναίκας 
➢ Τους __________________(ελαφρύς) εξοπλισμούς 

 

 

6. Συμπλήρωσε τα κενά με το κατάλληλο επίθετο: 
 



➢ Τα κατάφερε χάρη στις _______________(διαρκής) προσπάθειές του.  
➢ Είχε _________________(αξιοπρεπής) αντίδραση όταν τον κατηγόρησαν 

άδικα 
➢ Το έδαφος στην περιοχή αυτή είναι _________________(βραχώδης) 
➢ Η επιστήμη σημείωσε ________________(αλματώδης) προόδους τον 20ο 

αιώνα 
➢ Τα _________________(δηλητηριώδης) φίδια είναι επικίνδυνα 
➢ Ο μεγάλος αυτός σεισμός ήταν πρώτο θέμα σε όλο το 

______________(διεθνής) τύπο 
 
 
7. Γράψε με λέξεις τα αριθμητικά :  
 
    1,5 τόνος       ➔   ____________________________________ 
    1,5 κιλό           ➔  _____________________________________ 
    1,5  ώρα          ➔  _____________________________________ 
     3,5 χιλιόμετρα ➔  _____________________________________ 
     5,5 τόνοι         ➔   ____________________________________ 
 

 

8. Μετέτρεψε τα αριθμητικά στα υπόλοιπα είδη τους:  
  
έξι, οκτώ, εννιά, δέκα, δώδεκα, επτά, είκοσι, δεκατέσσερα, πέντε, έντεκα  

 
   

απόλυτα τακτικά πολλαπλασιαστικά αναλογικά περιληπτικά 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

9. Συμπλήρωσε τις καταλήξεις των ουσιαστικών: 
 

• ΄Oλο και περισσότερες ευρωπαϊκές πόλ_____ θα πρέπει να θεσπίζουν 
μέτρα όπως είναι οι "πράσινες ζώνες" στο κέντρο τους, υποστηρίζει ο 
ευρωβουλευτής Τ.Χ. 

• Σκοπός της Ένωσ_____  είναι η ανταλλαγή πληροφοριών . 



• Στην άσκηση, που αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 29/09, θα 
συμμετάσχουν συνολικά 100 άνδρες από μονάδες των Ειδικών 
Δυνάμ_____ 

• Αυτές εδώ οι ιστοσελίδες είναι αφιερωμένες στα θεατρικά έργα και τις 
θεατρικές παραστάσ_____. Θα δημοσιεύουμε παρουσιάσ_____  και 
κριτικές θεατρικών παραστάσ_____  και θεατρικών έργων καθώς και 
συνεντεύξ_____  σχετικές με το θέατρο. 

• Αναρίθμητες θέσ_____  στάθμευσ_____  χάνονται από αύριο για να 
αλλάξει η όψη του κέντρου. Ήδη συνεργεία απέκλεισαν όλες τις 
εισόδ_____ στην πλατεία που σχηματίζεται μεταξύ της Νομαρχίας και 
της Δημοτικής Πινακοθήκης και από σήμερα ξεκινούν τα έργα 
διαμόρφωσ_____  της σε χώρο αναψυχ_____  . 

• Παράνομες είναι οι πινακίδες που έχουν τοποθετηθεί στις 
λεωφόρ_____  Μαραθώνος και Λαυρίου. 

• Οι δυο ηγέτες πρόκειται να συζητήσουν την ευρωπαϊκή απάντηση στην 
οικονομική κρίση που θα είναι και το κύριο θέμα της αυριανής έκτακτης 
συνόδ_____  κορυφής των χωρών της ευρωζώνης. 

 
Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις επικοινωνήστε στο e mail  
captainconde@yahoo.com 
 
 


