
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 2Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Στο σπίτι και στη γειτονιά! 

Δες το…αλλιώς  

1. Γράφω μπροστά από κάθε ουσιαστικό ένα δικό μου 

ταιριαστό επίθετο. 

…………………………   σπίτι                        ……………………..  σκύλος 

…………………………   θάλασσα                .…………………….  τραπέζι 

…………………………   σχολείο                  ..…………………….  φόρεμα 

………………………..   άσκηση                   ……………………….  παιδί 

 

2. Συγκρίνω με τα επίθετα των παρενθέσεων στο συγκριτικό 

βαθμό, όπως στο παράδειγμα: 

 

• (γευστικός) Το κόκκινο κρασί είναι πιο γευστικό ή 

γευστικότερο από  το λευκό. 

• (ζεστή)Η σημερινή μέρα είναι _______________________ από τη 

χτεσινή. 

• (μακρύ) Το παλτό είναι ____________________________ από το 

σακάκι. 

• (μικρός) Ο χάρακάς μου είναι __________________________ από 

το χάρακά σου. 

• (ήσυχος) Η γειτονιά μου είναι ____________________________ 

από τη γειτονιά σου. 

• (παχύς)  Ο Δημήτρης είναι __________________________   από 

τον Αντώνη. 
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3. Συμπληρώνω τον πίνακα με τα ουσιαστικά στη σωστή 

πτώση. 

 

Ονομ. ενικού Γεν. ενικού Ονομ. πληθυντ. Γεν. πληθυντ. 

ο αχυρώνας του οι των 

ο μανάβης του οι των 

η γάστρα της οι των 

η πίτα της οι των 

το πλέξιμο του τα των 

το φόρτωμα του τα των 

 
 

4. Συμπληρώνω τις καταλήξεις των ρημάτων με -μαι και -ε 
στις παρακάτω προτάσεις. 

 

☺ Εγώ ντύνομ... και χτενίζομ... πριν φύγω για το σχολείο. 

☺ Εμείς γράφουμ... και διαβάζουμ... στο γραφείο μας. 

☺ Εμείς τακτοποιούμ... και καθαρίζουμ... το δωμάτιό μας. 

☺ Το καλοκαίρι τρώμ... παγωτό. 
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5. Ξεχωρίζω τις παρακάτω λέξεις και τις γράφω στις στήλες 

που ταιριάζουν.. 
 
 
 

 

6. Να βρεις και να γράψεις πάνω από κάθε πρόταση το     

Υποκείμενο, Ρήμα,       Αντικείμενο,         Κατηγορούμενο 

 

• Εγώ   αγόρασα     ένα    μικρό     βιβλίο. 

 

• Ο  Σωτήρης      είναι         έξυπνος. 

 

• Η    Αλκυόνη          φαίνεται           στενοχωρημένη. 

 

• Ο   Χρήστος        κλότσησε         την     μπάλα.  

 

 

Ουσιαστικά Επίθετα 

  

  

  

  

πεύκο 

ψηλό, 

γεράκι, 

όμορφη, 

γειτονιά, 

δρόμος, 

λευκά, 

δυνατός 
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7. Ξεχωρίζω τα κύρια ονόματα από το πλαίσιο και τα γράφω με 

κεφαλαίο.  

(γιορτή, παναγιώτα, όλυμπος, γόμα, ιούνιος, δωμάτιο, τοίχος, 

δευτέρα, καναδάς, ποτήρι, χριστούγεννα, βιβλίο) 

 

8. Γράφω δίπλα σε κάθε λέξη την αντίθετή της. 

                        

9. Σχηματίζω σύνθετες λέξεις. 

πεζός + δρόμος   _________________________            

ποντικός + παγίδα ________________________ 

εχθρός    φασαρία  

φτωχός    αγαπώ  

πηγαίνω    κατηφόρα  

σκλαβιά  ακριβός  
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χελιδόνι + φωλιά _________________________  

άσπρο + μαύρο __________________________ 

ανεβαίνω + κατεβαίνω _____________________           

μπαλκόνι + πόρτα _________________________ 

10. Ξαναγράφω τις προτάσεις αλλάζοντας τις υπογραμμισμένες λέξεις με το 

κατάλληλο επίθετο. 

✓ Το ποτήρι είναι από γυαλί.                  

Το ποτήρι είναι                                                . 

✓ Το πουλόβερ είναι από μαλλί                  

______________________________________________. 

✓ Τα τραπέζια είναι από ξύλο.             

______________________________________________. 

✓ Το παλτό είναι από δέρμα.                 

______________________________________________. 

 


