
                                                                                          
 

 

➢ Να περιγράφουμε ζώα 

 Στην περιγραφή ενός ζώου αναφέρουμε: 

 Όνομα, ράτσα 

 Εξωτερική εμφάνιση 

 Προτερήματα – ελαττώματα 

 Συνήθειες 

 Στην περιγραφή χρησιμοποιούμε: 

  Επίθετα (όμορφος, χνουδωτό) και μετοχές, που λειτουργούν σαν 

επίθετα (αγαπημένος, χαρούμενος) 

  Αιτιολογικές προτάσεις, που εξηγούν πώς σχηματίσαμε την άποψή μας 

ή γιατί βγάλαμε αυτό το συμπέρασμα. 

  Ενεστώτα, που κάνει την περιγραφή ζωντανή. 

 
 

➢ Να χρησιμοποιούμε επίθετα και μετοχές με λειτουργία 

επιθέτου 
 Επίθετα είναι οι λέξεις που φανερώνουν ποια ποιότητα ή ιδιότητα έχει το 

ουσιαστικό που προσδιορίζουν. 

   π.χ. όμορφη γάτα, άγριο λουλούδι 
 Πολλές φορές στη θέση του επιθέτου χρησιμοποιούμε παθητική μετοχή. 

   π.χ. εκπαιδευμένος σκύλος 
Η μετοχή τότε ισοδυναμεί με επίθετο (επιθετικοποιημένη μετοχή) 

 

 

➢ Να χρησιμοποιούμε σωστά τα άρθρα (οριστικό και αόριστο) 
 Το οριστικό άρθρο ο, η, το το χρησιμοποιούμε όταν αναφερόμαστε σε 

γνωστά και συγκεκριμένα πρόσωπα, ζώα ή πράγματα 

   π.χ. Φώναξε την Ελένη. 
 Το αόριστο άρθρο ένας, μια, ένα το χρησιμοποιούμε όταν αναφερόμαστε 

σε άγνωστα και αόριστα πρόσωπα, ζώα ή πράγματα 

   π.χ. Φώναξε μια μαθήτρια. 



➢ Να κλίνουμε επίθετα σε –ής, -ιά, -ί και θηλυκά –ύς, -

ιά, -ύ 
 Τα επίθετα σε –ής, -ιά, -ί δηλώνουν χρώμα. 

            Ενικός αριθμός    Πληθυντικός αριθμός 

  ΑΡΣ.    ΘΗΛ.   ΟΥΔ.  ΑΡΣ.    ΘΗΛ.   ΟΥΔ.    

Ονομαστική - ής    -ιά        - ί  - ιοί       -ιές      -ιά 

Γενική  - ιού    -ιάς       -ιού  - ιών      -ιών     -ιών 

Αιτιατική - ή        -ιά         -ί  - ιούς      -ιές      -ιά 

 

 Τα επίθετα σε –ύς, -ιά, -ύ κλίνονται ως εξής: 

            Ενικός αριθμός    Πληθυντικός αριθμός 

  ΑΡΣ.    ΘΗΛ.   ΟΥΔ.  ΑΡΣ.    ΘΗΛ.   ΟΥΔ.    

Ονομαστική - ύς    -ιά        -ύ  - ιοί       -ιές      -ιά 

Γενική  - ιού    -ιάς       -ιού  - ιών      -ιών     -ιών 

Αιτιατική - ύ        -ιά         -ύ  - ιούς      -ιές      -ιά 

 

➢ Να χρησιμοποιούμε τις αιτιολογικές προτάσεις 

  Οι αιτιολογικές προτάσεις εισάγονται με τους αιτιολογικούς συνδέσμους 

γιατί, επειδή, διότι, αφού ή λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται ως 

αιτιολογικοί σύνδεσμοι (καθώς, μια και, μια που) 

 Οι αιτιολογικές προτάσεις φανερωνουν την αιτία για την οποία γίνεται αυτό 

που δηλώνει η ανεξάρτητη πρόταση. 

  π.χ. Ο Γιώργος λυπόταν, επειδή έχασε στο παιχνίδι 
Υ.Γ. Δεν ξεχνώ να βάλω κόμμα πριν από τον αιτιολογικό σύνδεσμο. 

 

➢ Να αναγνωρίζουμε μια απλή πρόταση. 

  Απλή είναι η πρόταση που αποτελείται μόνο από τους κύριους όρους, δηλ. 

έχει υποκείμενο και κατηγόρημα. 

  π.χ. Εταιρεία ζητά υπάλληλο. 
 Όταν στην απλή πρόταση προσθέσουμε στοιχεία τα οποία δίνουν 

περισσότερες πληροφορίες, δηλ. προσδιορίζουν τους κύριους όρους της 

πρότασης, η πρόταση λέγεται επαυξημένη. 

 π.χ. Εταιρεία ζητά υπάλληλο, άντρα, μέχρι 35 ετών, για πρωινή εργασία. 


