
Όνομα: ______________________________________________ Τάξη: _________ 
 

Φύλλο εργασίας 2 (Κεφάλαιο 14) 

 
1. Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά με η ή οι: 

_______ Αναστασία και _______ φίλες της πήγαν στο θέατρο. 
_____ στέγες των σπιτιών είναι κοντά _______ μία με την 
άλλη. 
_______ κακοκαιρία και _________ βροχές θα συνεχιστούν. 
Μας φώναξαν ______ γονείς και ________ γιαγιά της Πόπης.  
Ήρθε ________ καινούρια κουζίνα και _______ άλλες ηλεκτρικές συσκευές 
που αγοράσαμε. 

_______ σκέψεις και _______ στεναχώρια τον κούρασαν πολύ. 
_______ σταγόνες της βροχής και _________ υγρασία μούσκεψαν τα πάντα. 

 

2. Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά με της ή τις. 
Οι φίλες ________ Αλίκης μαζεύουν   __________ εφημερίδες. 

Τρομάξαμε από ________ αστραπές και  ________ βροντές. 

Είδαμε __________  γάτες που είχαν μαζευτεί στην πόρτα __________ αυλής. 
Η αδερφή _________ Νόρας μας έδειξε ________ φωτογραφίες. 

Ο σκύλος δάγκωσε _______ παντόφλες _________ γιαγιάς. 
Το χερούλι __________ πόρτας χάλασε. 
Η μητέρα άλλαξε _________ κουρτίνες _________ κουζίνας. 
 

3. Να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα. 
 

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

 
Ονομαστική 
Γενική 

Αιτιατική 

Κλιτική  

 
η σειρά 
__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 
____________________________ 
____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 



4. Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά βάζοντας τις λέξεις των 
παρενθέσεων στο σωστό τύπο. 

Ο υπηρέτης, φοβισμένος, απάντησε στο βασιλιά με τρεμάμενη (φωνή) 
___________. 
Ο υδραυλικός αλλάζει τη (βρύση) ________________ που χάλασε. 
Η αποθήκη γέμισε με νερά της (βροχή) _____________________. 
Οι  (τροφή) __________________ είναι απαραίτητες για να ζήσουμε. 
Ο μάγειρας του εστιατορίου μάς έδειξε τα μυστικά της (τέχνη) 
______________ του. 
Με τις (αλλαγή) ___________________ που έκανε ο προπονητής βοήθησε την 
ομάδα να κερδίσει. 
Την περίοδο των (γιορτή)  _________________θα πάμε στο θείο Νίκο στη 

Γερμανία. 
 

 

5. Να ξαναγράψεις τις παρακάτω προτάσεις βάζοντας τα 
ουσιαστικά που είναι γραμμένα με έντονα γράμματα στην 

ίδια πτώση του άλλου αριθμού. 

Το χρώμα της γραμμής είναι λευκό. 
_____________________________________________________________________ 
Μου έδειξε την αδερφή του. 

_____________________________________________________________________ 
Οι βολές που έριξε ήταν στο κέντρο. 

_____________________________________________________________________ 

Θυμόταν τις στιγμές που ήταν στην τάξη. 
_____________________________________________________________________ 
Με βοήθησε στο τέντωμα της χορδής. 
_____________________________________________________________________ 
Το αυτοκίνητο είχε μικρή ταχύτητα στη στροφή. 
_____________________________________________________________________ 


