Κέντρο Εκπαίδευσης – Πολιτισμού – Επιστημών «Αριστοτέλειο» Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Μακρινίτσης 131 Β’, 38333 Βόλος, Τηλ.: 2421215510 – 6976559659 Mail: kepearistotelio@gmail.com

ΤΑΞΗ: Ε
ΜΑΘΗΜΑ: Γλώσσα

ΕΝΟΤΗΤΑ: 2η, «Η ζωή στην πόλη»
Γραμματική 2ης Ενότητας

Κλίση επιθέτων σε -ής,-ής,-ές/-ης,-ης,-ες
Ενικός αριθμός
αρσενικό
ονομ. ο ακριβής/θορυβώδης

θηλυκό

η

ακριβής/θορυβώδης

ουδέτερο

το ακριβές/θορυβώδες

γεν.

του ακριβούς/θορυβώδους της ακριβούς/θορυβώδους του ακριβούς/θορυβώδους

αιτ.

τον ακριβή/θορυβώδη

την

ακριβή/θορυβώδη

το ακριβές/θορυβώδες

Πληθυντικός αριθμός
ονομ. οι

ακριβείς/θορυβώδεις

οι

ακριβείς/θορυβώδεις

γεν.

των ακριβών/θορυβωδών

των ακριβών/θορυβωδών

αιτ.

τους ακριβείς/θορυβώδεις τις

ακριβείς/θορυβώδεις

τα

ακριβή/θορυβώδη

των ακριβών/θορυβωδών
τα ακριβή/θορυβώδη

Μαθαίνω καλά να κλίνω τα επίθετα δίνοντας την απαραίτητη προσοχή στις
παρατηρήσεις
1. Τα επίθετα που τελειώνουν σε ( -ης , -ης , -ες ) έχουν τους ίδιους τύπους στο αρσενικό
και το θηλυκό.
2. Η γενική του ενικού και του πληθυντικού έχουν το ίδιο τύπο και στα τρία γένη.
γεν. ενικού -ους

γεν. πληθυντικού -ων

3. Όσα επίθετα σε ( -ης , -ης , -ες ) είναι παροξύτονα δηλαδή τονίζονται στην παραλήγουσα
(π.χ. ο , η στοιχειώδης , το στοιχειώδες ) κατεβάζουν τον τόνο στη γενική
πληθυντικού στη λήγουσα.
4. Τα επίθετα που τελειώνουν σε (- ώδης ) γράφονται με ωμέγα.
5. Στα επίθετα σε –ης, -ης, -ες δεν είναι εύχρηστη η κλητική.
Δωρητής:

Υποστηρικτές:
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Ασκήσεις με επίθετα σε -ής,-ής.-ές/-ης,-ης,-ες
A. Να γράψεις τα τρία γένη στα παρακάτω επίθετα:
ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΘΗΛΥΚΟ

ΟΥΔΕΤΕΡΟ

ο αληθής
ο υγιής
ο διεθνής
ο δηλητηριώδης
ο ακριβής
ο εμφανής
ο μυστηριώδης
ο αυθάδης

B. Να συμπληρώσεις τα κενά βάζοντας στην κατάλληλη πτώση το επίθετο της
παρένθεσης.
1) Στις υπηρεσίες πρέπει να υπάρχουν ...............................................(διαφανής)
διαδικασίες.
2) Τα …………………………..(λοιμώδης) νοσήματα είναι επικίνδυνα.
3) Αποτέλεσμα της .................................................. (συνεχής) κίνησης των αυτοκινήτων
στις πόλεις είναι τα ............................................(διαρκής) προβλήματα.
4) Κάνω παρέα μόνο με …………………………………. (ειλικρινής) ανθρώπους.
5) Η αποτυχία της ομάδας ήταν …………………………………. (παταγώδης)
6) Η εξέλιξη στηρίζεται στη ...............................................(διαρκής) αναζήτηση.
7) Το .............................................(συνεχής) ωράριο κουράζει τους καταστηματάρχες.
8) Κάποιοι οδηγοί έχουν .........................................(εμφανής) αδυναμίες στην οδήγησή
τους κι επιπλέον είναι ..................................... (αγενής) προς τους πεζούς.
9) Είμαι το τελευταίο παιδί μιας ………………(εξαμελής) οικογένειας.
10) Τα ..................................... (διεθνής) μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν το γεγονός.
Δωρητής:

Υποστηρικτές:

