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Να συμπληρώσεις τις παρακάτω στήλες όπως στο παράδειγμα: 

 

Ο ευτυχής  οι ευτυχείς  το ευτυχές  τα ευτυχή 

Ο δασώδης  ________   _________   ________  

Ο επιμήκης  ________   _________   ________  

Ο θαμνώδης  ________   _________   ________  

Ο θεμελιώδης  ________   _________   ________  

Ο αυτάρκης  ________   _________   ________  

Ο επιβλαβής  ________   _________   ________  

 

  

Ενικός αριθμός 

 Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο 

Ονομ ο διεθνής η διεθνής το διεθνές 

Γεν του διεθνούς της διεθνούς του διεθνούς 

Αιτ το διεθνή τη διεθνή το διεθνές 

Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ οι διεθνείς οι διεθνείς τα διεθνή 

Γεν των διεθνών των διεθνών των διεθνών 

Αιτ τους διεθνείς τις διεθνείς τα διεθνή 

Πρόσεξε ότι το αρσενικό 

και το θηλυκό κλίνονται  

ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΙΔΙΟ 
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Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά βάζοντας τα επίθετα στον 

κατάλληλο τύπο:     

 

Το   ____________  (ακριβής)  αντίγραφο 

Του  ____________  (δασώδης) περιβάλλοντος 

Των  ____________  (συνεχής) αντιπαραθέσεων. 

Της  ____________  (αφρώδης) σαμπάνιας 

Τις   ____________  (αμμώδης) παραλίες 

Το  ____________  (συνήθης) αποτέλεσμα 

Του  ____________  (ασταθής) καιρού 

 

Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις.  

 Τη Δευτέρα, θα πάμε στη συναυλία ενός ___________ (δημοφιλής) 

καλλιτέχνη.  

 Πωλούνται δύο  ________________  (πολυτελής) κατοικίες  , τρία 

________________      (πολυτελής) διαμερίσματα και ένα 

________________  (πολυτελής) αυτοκίνητο .  

 Η αξία του ___________   (πολυτελής) αυτοκινήτου ξεπερνά τις 60.000 €. 

 Οι ορειβάτες βρήκαν ένα ________________   (ασφαλής) καταφύγιο.  

 Στον ζωολογικό κήπο είδαμε μερικά ____________  (δηλητηριώδης) φίδια.  

 Ο κύριος Πέτρου κληρονόμησε την ________________  (επικερδής) 

επιχείρηση του πατέρα του.  

 Ο καθηγητής επίπληξε τον ______________  (αγενής) μαθητή.  

 Τα αποτελέσματα των ______________  (διαρκής) ελέγχων ήταν θετικό.  

 Το σχολείο μας συμμετείχε στον καθαρισμό της ________________  

(θαμνώδης) περιοχής του δήμου μας.  

 Η ποιότητα του ____________  (ακριβές) αντιγράφου πρέπει να είναι καλή.  

 Λόγω των _____________  (καταρρακτώδης) βροχών, πλημμύρισε η πόλη.  

 Ο διευθυντής έδωσε έπαινο στους ______________  (επιμελής) μαθητές.  

 Το κάπνισμα είναι μια ________________  (επιβλαβής) συνήθεια.  

 Αν ακολουθήσετε τις ________________   (σαφής) οδηγίες του καθηγητή 

σας, θα επιτύχετε.  
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Συμπλήρωσε τις παρακάτω φράσεις με το σωστό τύπο των επιθέτων της 

παρένθεσης. 

● το …………………… (δεκαετής) συμβόλαιο    ● την ………….………… (αυτοφυής) χλωρίδα 

● της …………………… (κολλώδης) ουσία        ● τα ……….…….………… (προσφιλής) άτομα 

● οι …………………… (διμερής) σχέσεις       ● το ……..……….………… (μυστηριώδης) πλάσμα 

● του …………………… (λαοφιλής) πολιτικός    ● οι ………….………… (υγιής) άνθρωποι 

● τους ………………… (συμμιγής) αριθμούς    ● τον ………….…………(ετεροθαλής) αδερφός 

 

 

Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων με το κατάλληλο 

επίθετο της παρένθεσης στο σωστό τύπο:   

(δηλητηριώδης , συγγενής , διεθνής , καρδιοπαθής , διμερής , μανιώδης , 

προσεχής) 

 

Τον __________________________  μήνα θα υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας 

Η επιτυχία του __________________________  συμποσίου είχε τεράστια επιτυχία 

Είμαστε μακρινοί __________________________   

Τα __________________________  μανιτάρια είναι θανατηφόρα. 

Σύντομα θα επιλυθούν τα προβλήματα των __________________________  σχέσεων. 

Ήταν κάποτε __________________________  καπνιστές. Τώρα είναι όμως 

__________________________   

 

 

Βάλε τα επίθετα και τα ουσιαστικά στο σωστό τύπο 

Όλες οι (διεθνής - σύσκεψη) ................................................................ έχουν ως 

κύριο θέμα την ιατρική επιστήμη. 

Τα θέματα αυτών των (διεθνής - συνάντηση) ............................................ είναι 

σημαντικά και έχουν (συνεχής - τοποθέτηση) ........................................................ 

για το ρόλο του Ιπποκράτη. Τα (ουσιώδης - ζήτημα) 

..................................................... που συζητούνται απασχολούν τα (διεθνής -  

μέσο) ....................................  ενημέρωσης.  

 

 


