
Εξασκούμαι στη γραμματική της ενότητας 1 και 2 στη Γλώσσα. 

 

Όνομα :  ………………………………………………….. 

 

1. Να συμπληρώσεις τις στήλες με τα αριθμητικά: 

 

Αριθμοί Απόλυτα Τακτικά Αναλογικά 

9 εννιά ένατος εννιαπλάσιος 

8    

7    

10    

11    

12    

 

2. Να κλίνεις τα ουσιαστικά: η κρίση, η ανάπτυξη, η λεωφόρος, η 

μέθοδος. 

 
Ενικός Αριθμός 

Ονομ. η κρίση η ανάπτυξη 

Γεν. της  της  

Αιτ. την  την  

 -  -  

Πληθυντικός Αριθμός 

Ονομ. οι  οι  

Γεν. των  των  

Αιτ. τις  τις  

 -  -  

Ενικός Αριθμός 

Ονομ. η λεωφόρος η μέθοδος 

Γεν. της  της  

Αιτ. την  την  

 -  -  

Πληθυντικός Αριθμός 

Ονομ. οι  οι  

Γεν. των  των  

Αιτ. τις  τις  

 -  -  



3. Να συμπληρώσεις τα κενά βάζοντας τη λέξη της παρένθεσης στον 

κατάλληλο τύπο: 

 

Πού βρίσκεται η …………….. Ακαδημίας; (η οδός) 

Πες μου, σε παρακαλώ το όνομα ……………… (η οδός) 

Αυτές ………….. δεν αποδίδουν (η μέθοδος) 

Αυτός ο κινηματογράφος έχει δυο …………….. (η είσοδος) 

Προχωρήστε προς την ……………….. κινδύνου (η έξοδος) 

Πήγαμε να συγχαρούμε …………….. για την ερμηνεία της (η ηθοποιός) 

Απέτυχε, γιατί δεν έλαβε υπόψη της όλες ………………. (η παράμετρος) 

Πήγαν για διακοπές στη …………. (η Ρόδος) 

Τα ονόματα ………………… δε διαβάζονται εύκολα ( η οδός) 

Θα πάνε για προσκύνημα στην Παναγία της …………… (η Τήνος) 

4. Στις παρακάτω προτάσεις να υπογραμμίσεις τον προσδιορισμό του 

τόπου: 

 

Εσύ να μείνεις εδώ. 

Το ποτάμι περνούσε μέσα από το χωριό. 

Πάνω πάνω ήταν μια παλιά φωτογραφία. 

Έτρεχαν στην αυλή πέρα δώθε. 

Άσπρισε το σπίτι μέσα έξω για τη Λαμπρή. 

Ακούμπησε το γράμμα στο τραπέζι. 

 

5. Να βάλετε τα ουσιαστικά στη σωστή πτώση. 

 

Οι .......................................... του ΡΙΚ βρίσκονται στη Λευκωσία. (εγκατάσταση ) 

Οι συνέπειες των ............................. σας θα φανούν στο μέλλον.( πράξη ) 

Οι πλάγιες ............................ του  θεάτρου Θα παραμείνουν ανοιχτές για την 

ασφάλεια των θεατών.  (είσοδος ) 

Στην διασταύρωση των ........................ Ανεξαρτησίας και Αγίου Ανδρέου 

ξεκινά ο πεζόδρομος. (οδός ) 

 Οι ταμίες των ................................ (επιχείρηση) είναι υπεύθυνοι για τις 

..............................  (είσπραξη ) 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγιναν ............................. ( συζήτηση) για τις 

νέες ........................... ερευνών. (μέθοδος ) 

Να προσέχετε πώς περνάτε τις ................................... (διάβαση) πεζών της 

............................. Μακαρίου Γ΄ γιατί εκτελούνται  οδικά έργα. (λεωφόρος 

Οι ........................ Σαχάρα και Καλαχάρη βρίσκονται στην Αφρική. ( έρημος ) 


