ΕΝΟΣΗΣΑ 4Η, ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΚΛΙΗ ΟΤΙΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΣΩΝ
1. υμπλιρωςε τισ παρακάτω προτάςεισ βάηοντασ τα ουςιαςτικά τθσ παρζνκεςθσ ςτθν κατάλλθλθ
πτώςθ.
α. Από το ςφνολο των ………………………….(κακικον) των …………………………… (γονιόσ) κυρίαρχθ κζςθ κατζχει θ
αγορά υγιεινϊν ………………………… (προϊόν) για τα παιδιά τουσ.
β. Η κοςμετολογία χρθςιμοποιεί τα ………………………..(οξφ) φροφτων για τθ διατιρθςθ τθσ νεανικότθτασ του
………………………………… (δζρμα).
γ. Το λάδι αποτελεί τθν αιχμι του ……………………………….. (δόρυ) για τθν υγιεινι διατροφι.
δ. Η υγιεινι αποτελεί βαςικι φροντίδα των ……………………………. (ζμποροσ) φρζςκων
…………………………………………… (τρόφιμα).
ε. Η εταιρία μασ διακζτει τα ………………………………..(προϊόν) ςτθ διάκεςθ του ………………………….. (κοινό) μετά
από ςυνεχείσ …………………………………… (ζλεγχοσ) για τθν αποφυγι δυςάρεςτων ……………………………………….
(επιπλοκι).
ςτ. Παρακάμψαμε τθν περιοχι των …………………………………………. (ελαιϊνασ) και φτάςαμε ςτουσ
……………………………… (πορτοκαλεϊνασ). Εκεί ξεφφγαμε τθσ προςοχισ των ………………………………………
(αγροφφλακασ) και των ……………………………………….(κάτοικοσ) και αφοφ πθδιςαμε τουσ μαντρότοιχουσ των
…………………………………… (λαχανόκθποσ), αρχίςαμε να κόβουμε ό,τι τραβοφςε θ όρεξι μασ.

2. υμπλιρωςε τα κενά των παρακάτω φράςεων, γράφοντασ τα επίκετα τθσ παρζνκεςθσ ςτο ςωςτό
τφπο (γζνοσ, αρικμό, πτώςθ)
1. Τα ςυμπεράςματα των ……………………………………. (επιδθμιολογικόσ, -ι, ό) μελετϊν ιταν αποκαρρυντικά.
2. Η …………………….(κακόσ, -ι, ό) διατροφι είναι ζνασ από τουσ …………………………………..(επίκτθτοσ, -θ, -ο)
παράγοντεσ τθσ προδιάκεςθσ για …………………………………………….(αυξθμζνοσ, -θ, -ο) χολθςτερόλθ.
3. Η διατροφι των Ελλινων τισ ……………………………………………….(τελευταίοσ, -α, -ο) δεκαετίεσ ζχε αλλάξει με
τθν υιοκζτθςθ των ……………………………………(ειςαγόμενοσ, -θ, -ο) …………………………………….(μοντζρνοσ, -α, -ο)
διατροφικϊν προτφπων.
5. Οι διατροφολόγοι προτείνουν …………………………(πολφσ -ι, φ) και ……………………………….. (ελαφρφσ, -ιά, φ)
γεφματα αντί των λίγων και ………………………………….(βαρφσ, -ιά, φ).
6. Οι δίαιτεσ ………………………………………… (βραχφσ, εία, φ) διάρκειασ πρζπει να αποφεφγονται, γιατί οι
επιπτϊςεισ τουσ είναι επικίνδυνεσ για τον ανκρϊπινο οργανιςμό.
7. Πολλοί προτιμοφν κραςιά …………………………. (ροηζ) χρϊματοσ.
8. Αγοράςαμε ζνα κραςί ……………………………………(αφρϊδθσ, -θσ -εσ), χρϊματοσ …………………………………….
(πορφυρόσ, -ι, -ό) με ………………………………………….. (πλοφςιοσ, -ια, -ο) γεφςθ.
9. Δεν ξανάδα τόςο ………………………………………..(υπναράσ, οφ, -άδικο) παιδιά.
11. Οι ………………………………….(υγιισ, -ισ, -ζσ) άνκρωποι, φροντίηουν να ζχουν ζνα ……………………………………..
(ακριβισ, -ισ, -ζσ) πρόγραμμα διατροφισ.
12. Η …………………………..(κφριοσ, -α, -ο) αιτία των …………………………………… (κακοικθσ, -θσ, εσ) όγκων
οφείλεται ςτθν κακι διατροφι.
13. Στο τελευταίο ςυνζδριο ακοφςτθκαν ………………………………………………..(ενδιαφζρων, -ουςα, -ον)
απόψεισ.
14. Τα …………………………………………………. (επείγον, -ουςα, -ον) ηθτιματα είναι πολλά.
15. Οι ……………………………………… (ςϊφρων, -ων, -ον) άνκρωποι δεν αδιαφοροφν για ηθτιματα υγείασ.

3. τισ παρακάτω προτάςεισ το επίκετο πολφσ, πολλι, πολφ και το επίρρθμα πολφ μπορεί να είναι
λάκοσ γραμμζνα. Βρεσ τα λάκθ και διόρκωςζ τα.
1. Πολφ άνκρωποι αςχολιόντουςαν με τθν ίδια δουλειά για πολλοί ϊρα.
2. Με πολλι κζφι και πολλοί όρεξθ αςχολικθκαν με το μαγείρεμα πολι νζοι μάγειροι.
3. Πολζσ ςυνταγζσ αποφεφγουν τα πολά μπαχαρικά για μια πιο ελαφριά διατροφι.
4. Η πολφ δουλειά τρϊει τον αφζντθ, λζει μια παροιμία.
5. Πρζπει να δουλζψεισ με πολλοί προςοχι.
6. Μαηεφτθκαν ςτο πάρτι πολλι φίλοι και ακοφςαμε πολφ μουςικι.
7. Υπογράφτθκαν ςυμφωνίεσ πολϊν χιλιάδων ευρϊ.
8. Με πολοφσ νζουσ και πολαίσ νζεσ θκοποιοφσ δόκθκε θ παράςταςθ που ζτυχε πολλι μεγάλθσ αποδοχισ.
9. Παρά τα βάςανα που πζραςε, ιςχυρίηεται πωσ πζραςε μια πολλοί άνετθ ηωι με πολφ διαςκζδαςθ.
10. Δεν είναι πολλι νζοσ, όμωσ δουλεφει ςυνζχεια και με πολλοί ενζργεια.
4. υμπλιρωςε τα κενά των παρακάτω φράςεων με τον κατάλλθλο τφπο του επικζτου.








Ο παπποφσ είχε όλα τα γνωρίςματα του ςυνετοφ και..........................................(επιεικισ) ανκρϊπου.
Ζλεγε ότι ο κακζνασ πρζπει να εκτελεί τουλάχιςτον τα......................................(ςτοιχειϊδθσ)
κακικοντά του.
Η γιαγιά μου είχε το ςπινκθροβόλο πνεφμα μιασ...........................................(ευφυισ) γυναίκασ.
Θαφμαηε τισ...............................(μεγαλοφυισ) προςωπικότθτεσ τθσ ιςτορίασ και πολλζσ φορζσ
μιλοφςε για τισ...............................................(ιδεϊδθσ) λφςεισ που είχαν επιτφχει.
Το..........................................(ςυνεχισ) ωράριο τον είχε εξαντλιςει.
Οι............................................(ευγενισ) τρόποι δείχνουν πολιτιςμζνο άνκρωπο.
Τα............................................(διεκνισ) αεροδρόμια παρζχουν μεγάλθ αςφάλεια.

5. Να ςυμπλθρώςετε τα κενά με το ουςιαςτικό ι το επίκετο ςτον κατάλλθλο τφπο:
Οι ........................................παπποφδεσ (αεικαλισ)

Τα …………………………………………ςυμπτϊματα (ακριβισ)

Των…………………………………………… απόψεων (πολφσ)

Τισ ……………………………………………….ακτζσ (βραχϊδθσ)

Των…………………………………. οροςειρϊν (απόκρθμνοσ)

Τα …………………………………………………..ςφννεφα (μαβισ)

Τουσ ……………………………. ανκρϊπουσ (αρρωςτιάρθσ)

Τισ …………………………………………… αρκοφδεσ (νθςτικόσ)

Τθσ …………………………………………….. κοιλάδασ (τραχφσ)

Των ξζνων……………………………………………….(γλϊςςα)

Των ………………………………………………πουλιϊν (ςπάνιοσ)

Τουσ τίμιουσ…………………………………………..(βαρκάρθσ)

Του άλυτου……………………………………………(πρόβλθμα)

Του διακριτικοφ………………………………………(φωσ)

Των αμοιβαίων………………………………………..(μετάκεςθ)

Τουσ ……………………………………οργανιςμοφσ (ευπακισ)

Των πολυτελϊν………………………………………..(αίκουςα)

Οι ………………………………………… χειμϊνεσ (βαρφσ)

Τουσ δίκαιουσ……………………………………….(ειςαγγελζασ)

Τον ………………………………………. ίςκιοσ (παχφσ)

Τθσ ορκισ………………………………………………..(διάγνωςθ)

Οι ………………………………………. μακθτζσ (απϊν)

Των ςκοτεινϊν………………………………………. (είςοδοσ)

Η ………………………………………….. αρχι (εποπτεφων)

Τθσ πενιχρισ ………………………………………….(ςφνταξθ)

Τα …………………………………….. φωνιεντα (βραχφσ)
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1. Να ςυμπλθρώςετε τισ καταλιξεισ των ουςιαςτικών και επικζτων ςτον τφπο που ηθτείται ςτθν
παρζνκεςθ και να τονίςετε ςωςτά:
μεγαλοφυ………… ςχεδι……………. (γεν. ενικοφ)

παχ…………….. εντερ……………….. (γεν. ενικοφ)

αιματθρ……….. ςυμβαντ…………. (ονομ. πλθκ.)

ελλιπ………….. προτας………………. (ονομ. πλθκ.)

ευπακ………….. οργανιςμ…………. (αιτ. ενικοφ )

κωρακικ…….……… μυ……………….. (γεν. ενικοφ)

μακρ…………… διαδρομ……………….. (αιτ. πλθκ.)

επικθκ……………. εντομ……………..(αιτ. ενικοφ)

επαχκ…………… χρζ…………………. ( ονομ. πλθκ.)

αυταρκ…………… πολιτει…………….. (γεν. ενικοφ)

εγχϊρι…………… προϊοντ……………. ( γεν. ενικοφ)

νοθμον………….. οντ………………… (ονομ. πλθκ.)

νευρογεν………. ανορεξί…………... (γεν. ενικοφ)

απους…………. μακθτρι………….. (αιτ. πλθκ.)

υγι……………… επιχειρθς…………….(αιτ. πλθκ.)

ςυνθκ……………. μεγεκ…………….. (ονομ. πλθκ.)

μαβ…………… ςυννεφ………………….(ονομ. ενικοφ)

ενεργ……………. αντιδρας…………. (αιτ. ενικοφ)

βραχ………… διαρκει……………….. (γεν. ενικοφ)

δριμ………….…... ψυχ………………… (αιτ. ενικοφ)

επιβλαβ……… επιπτως…………….. (ονομ. πλθκ.)

εκνικοφρον………. πολιτ…………. (ονομ. πλθκ)

κρατικ………... φορε…………………… (αιτ. πλθκ.)

ςτρατιωτικ…….. ανακοινωκεν….. (γεν. ενικοφ)

2. Να ςυμπλθρώςετε τα κενά με τον κατάλλθλο τφπο των ουςιαςτικών ςτθν παρζνκεςθ:
ςχζδιο ……………………………. (πόλθ)

αγιαςμόσ των………………….. (φδωρ)

κατάπαυςθ………………………. (πυρ)

αποςτολι …………………… (εγκφκλιοσ)

δελτίο…………………………(ταυτότθτα)

Διεφκυνςθ………………… (Αςφάλεια)

ςφςτθμα …………………………. (ψφξθ)

Εκνικι ……………………. (Ελλάδα)

Όνομα …………………….. (πατζρασ)

θκοποιόσ πρϊτθσ ………………. (τάξθ)

Στοά τθσ …………………….. (Ηχϊ)

Σφμβολο ……………….. (Πίςτθ)

θ δφναμθ τθσ ……………… (ςυνικεια)

θμερομθνία ………………… (λιξθ)

μινασ του …………………. (μζλι)

οδόσ ……………………. (Περικλισ)

επίδομα ………………………….. (άδεια)

προβλιματα του ………………..(γιρασ)

Γνωςτόσ εξ………………………. (όψθ)

Ημζρα τθσ ……………………… (Κρίςθ)

ποςότθτα των……………………….. (οξφ)

μονάδεσ …………………….. (κροφςθ)

Άκουςε τα εξ…………………….(άμαξα)

Γζλια μζχρι ……………………… (δάκρυ)

Πανεπιςτιμιο των ……………….(Όροσ)

αιχμι του ……………………. (δόρυ)

αποξιρανςθ………………………. (άνκοσ)

λειτουργία του …………………...(ιπαρ)

Διάςκεψθ …………………. (πρζςβθσ)

Κίνθςθ …………………….. (πολίτθσ)

κερμοκραςία υπό του………… (μθδζν)

βάςεισ ……………………..(αμφορζασ)

αναχαίτιςθ των …………… (ειςβολζασ)

Πλαςτικι …………………….. (χείλοσ)

λάμπα ……………………...(κφελλα)

πιςτοποίθςθ ………………… (προςόν)

ςφνοδοσ των………………….. (πρφτανθσ)

τθρϊ ςιγιν…………………….. (ιχκφσ)

διατάςεισ των……………………. (μυσ)

δικαιϊματα …………………. (πρόςφυγασ)

αλλαγι ……………………… (κακεςτϊσ)

γεφςθ………………….. (πικραμφγδαλο)

Σφλλογοσ …………………(επαγγελματίασ)

διαγραφι των……………….. (χρζοσ)

τρόποι ………………………….(πεικϊ)

ςάτιρα ………………………..(ικοσ)

επίδειξθ ……………………… (ιςχφσ)

διάςταςθ………………… (άποψθ)

