
 

  

ΔΔρράάςςηη  11  ««ΤΤπποοςςττήήρριιξξηη  ττηησσ  λλεειιττοουυρργγίίαασσ  ττωωνν  ΣΣάάξξεεωωνν  ΤΤπποοδδοοχχήήσσ»»  

  

«Η διδακτική του επιθζτου και τησ γραμματικήσ ςυμφωνίασ ςε αλλοδαποφσ 
μαθητζσ» 

 

ΠΠρροοττεειιννόόμμεεννεεσσ  ααςςκκήήςςεειισσ  μμεε  ςςττόόχχοο  ττηηνν  εεξξάάςςκκηηςςηη  ςςττηηνν  κκλλίίςςηη  ττοουυ  εεππιιθθζζττοουυ  κκααιι  ςςττηη  

γγρρααμμμμααττιικκήή  ςςυυμμφφωωννίίαα  
 

0022__ΒΒΟΟΗΗΘΘΗΗΣΣΙΙΚΚΟΟ  ΤΤΛΛΙΙΚΚΟΟ//  0011__ΔΔΙΙΔΔΑΑΚΚΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΣΣΙΙΚΚΗΗ  &&  ΑΑΚΚΗΗΕΕΙΙ    

ΦΟΡΕΑΣ ΕΕΠΠΙΙΘΘΕΕΣΣΟΟ  

((ςςχχηημμααττιιςςμμόόσσ  

&&  κκλλίίςςηη))  

ΠΠααρρααττηηρρήήςςεειισσ  ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΣΣΙΙΚΚΗΗ  

ΤΤΜΜΦΦΩΩΝΝΙΙΑΑ  
ΠΠααρρααττηηρρήήςςεειισσ  

ΠΠΕΕΜΜ  
  

771166  

ΑΑΚΚΗΗΕΕΙΙ    

  

σσεελλ..  9977,,  110000--

110022,,  110088--111111  

  

  

  

  

  

σσεελλ..  112299--115522  
 
 
 
 
 
 
 
 

σσεελλ..  115577--115588 

Γενικζσ αςκιςεισ 
ςτθ μορφολογία 
των βαςικών 
επικζτων (-οσ,-θ/-
α,-ο), αςκιςεισ 
διαφοροποίθςθσ 
του κθλυκοφ των 
επικζτων (-θ/-α)  
 
Αςκιςεισ ςτθ 
μορφολογία και 
ςθμαςία των 
επικζτων: -θσ,-α,-
ικο/ -φσ, -ιά, -φ/-
ισ,-ιά,-ί/-θσ, -θσ, -
εσ/ -ων, -ουςα, -
ον/ πολφσ-πολλι-
πολφ  
 
Γενικζσ 
επαναλθπτικζσ 
αςκιςεισ 
ςυμπλιρωςθσ 
κενών  και 
επικοινωνιακζσ 
αναφορικά με τα 
επίκετα 
 
 

  

σσεελλ..  9977--112288,,  

115577--115588  

Αςκιςεισ 
γραμματικζσ/λεξιλογικζσ/παραγωγισ 
λόγου/επικοινωνιακζσ- υμφωνία 
επικζτου-ουςιαςτικοφ (δομζσ 
προςδιοριςτικζσ & κατθγορθματικζσ) 

ΓΓΛΛΩΩΙΙΚΚΕΕ  

ΑΑΚΚΗΗΕΕΙΙ  

__ΜΜΕΕΡΡΟΟ  33οο  

  σσεελλ..  1199--2233 υμπλθρωματικζσ αςκιςεισ ςτθ 
υμφωνία επικζτου-ουςιαςτικοφ 
(δομζσ προςδιοριςτικζσ & 
κατθγορθματικζσ) 

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 



ΚΚΕΕΔΔΑΑ  
  

  

  

ΤΤΠΠΟΟΘΘΕΕΗΗ  

ΓΓΛΛΩΩΑΑ  

  

ΣΣΟΟ  

ΕΕΠΠΙΙΘΘΕΕΣΣΟΟ 

  

  

σσεελλ..  66--4477 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

σσεελλ..  5566--8888 

Αςκιςεισ για όλα 
τα επίπεδα 
γλωςςομάκειασ 
αναφορικά με τθ 
μορφολογία, τθν 
κλίςθ και τθν 
παραγωγι των 
επικζτων: -οσ,-θ/-
α/-ιά, -ο/ πολφσ-
πολλι-πολφ  
*ςυνοδευόμενεσ 
από πίνακεσ, 
πλοφςια 
εικονογράφθςθ 
και κείμενα+ 
 
 
υνζχεια 
αςκιςεων 
αναφορικά με τα 
επίκετα: -θσ,-α,-
ικο/ -φσ, -ιά, -φ/-
φσ, -είσ, -φ/-ισ,-ιά,-
ί/-θσ, -θσ, -εσ 

 
 

  

  

σσεελλ..  66--4477  

  

σσεελλ..  5566--8888 

Αςκιςεισ κλειςτοφ και ανοιχτοφ 
τφπου για όλα τα επίπεδα 
γλωςςομάκειασ αναφορικά με τθ 
ςυμφωνία επικζτου-ουςιαςτικοφ ωσ 
προσ όλεσ τισ παραμζτρουσ (δομζσ 
προςδιοριςτικζσ και 
κατθγορθματικζσ) 

0011__ΔΔΙΙΔΔΑΑΚΚΣΣΙΙΚΚΟΟ  ΤΤΛΛΙΙΚΚΟΟ  

0022__ΠΠΡΡΩΩΣΣΟΟΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΑΑ  

ΦΟΡΕΑΣ ΕΕΠΠΙΙΘΘΕΕΣΣΟΟ  

((ςςχχηημμααττιιςςμμόόσσ  

&&  κκλλίίςςηη))  

ΠΠααρρααττηηρρήήςςεειισσ  ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΣΣΙΙΚΚΗΗ  

ΤΤΜΜΦΦΩΩΝΝΙΙΑΑ  
ΠΠααρρααττηηρρήήςςεειισσ  

ΕΕΔΔΙΙΑΑΜΜΜΜΕΕ  
ΜΜΑΑΡΡΓΓΑΑΡΡΙΙΣΣΑΑ  

11    

  

ΣΣεεττρράάδδιιοο  

ΕΕρργγαασσιιώώνν  11    

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  

σσεελλ..  4488--4499  
 

  

  

σσεελλ..  4422--4444 

 
 
Αςκιςεισ ειςαγωγισ ςτον 
μθχανιςμό τθσ ςυμφωνίασ με 
επίκετα δθλωτικά χρώματοσ (δομζσ 
προςδιοριςτικζσ- κεματικι 
ενότθτα: Σα Ροφχα) 

ΜΜΑΑΡΡΓΓΑΑΡΡΙΙΣΣΑΑ  

22  
 

ΣΣεεττρράάδδιιοο  

ΕΕρργγαασσιιώώνν  22    

  

  σσεελλ..  6644--6699 
 

  

  

  

σσεελλ..  5522--5533 

Ενδεικτικό κείμενο για τον 
εντοπιςμό και τθ διδαςκαλία 
δομών γραμματικισ ςυμφωνίασ: 
επικζτου-ουςιαςτικοφ, Τ-Κ 
 
Αςκιςεισ ειςαγωγισ ςτον 
μθχανιςμό τθσ ςυμφωνίασ 
επικζτου-ουςιαςτικοφ & Τ-Κ- 



κεματικι ενότθτα: Μια φορά κι 
ζναν καιρό 

ΜΜΑΑΡΡΓΓΑΑΡΡΙΙΣΣΑΑ  

33  
 

  

  

  

  

ΣΣεεττρράάδδιιοο  

ΕΕρργγαασσιιώώνν  33    

  

  

  

σσεελλ..  4488 
 
 
 
 
 
 

σσεελλ..  4499 

Παρουςίαςθ των 
βαςικών 
επικζτων: -οσ, -θ, -
ο/ -οσ, -α, -ο/ -όσ, -
ι, -ό & των 
άκλιτων επικζτων 
για χρώματα 
 
 
Άςκθςθ 
εςτιαςμζνθ ςτα 
λθκτικά 
μορφιματα των 
βαςικών επικζτων 
-οσ, -θ/-α, -ο & -όσ, 
-ι/-ά, -ό ςτθν 
Αιτιατικι 
Πλθκυντικοφ 

  

  

σσεελλ..  3322--3377,,  

4400,,  4466--4477  
 
 
 
 

σσεελλ..  4400--4422,,  

4477--4499 

 
Ειςαγωγι ςτισ δομζσ ςυμφωνίασ 
επίκετο-ουςιαςτικό & Τ-Κ ςτθν 
Ονομαςτικι και Αιτιατικι Ενικοφ & 
Πλθκυντικοφ 
 
 
 
Αςκιςεισ κλειςτοφ και ανοιχτοφ 
τφπου αναφορικά με τισ δομζσ 
ςυμφωνίασ επικζτου-ουςιαςτικοφ 
& Τ-Κ ςτθν Ονομαςτικι και 
Αιτιατικι Ενικοφ & Πλθκυντικοφ 
 

ΜΜΑΑΡΡΓΓΑΑΡΡΙΙΣΣΑΑ  

44  
 

  

  

  

  

ΣΣεεττρράάδδιιοο  

ΕΕρργγαασσιιώώνν  44    

  

  

  

σσεελλ..  1144--1155,,1177  
 
 
 
 
 
 

σσεελλ..  1144--1155 

Κλθτικι Πτώςθ  
τθσ βαςικισ 
κατθγορίασ 
επικζτων 
 
 
 
Άςκθςθ 
εςτιαςμζνθ ςτα 
λθκτικά 
μορφιματα των 
βαςικών επικζτων 
-οσ, -θ/-α, -ο  ςτθν 
Κλθτικι Πτώςθ 

  

  

σσεελλ..  1144--1155,,1177  
 
 
 
 
 
 

σσεελλ..  1144--1177 

Ειςαγωγι ςτισ δομζσ ςυμφωνίασ 
επίκετο-ουςιαςτικό & Τ-Κ ςτθν 
Ονομαςτικι και Αιτιατικι Ενικοφ & 
Πλθκυντικοφ *κεματικι ενότθτα: 
περιγραφι προςώπων+ 
 
 
 
Αςκιςεισ κλειςτοφ και ανοιχτοφ 
τφπου αναφορικά με τισ δομζσ 
ςυμφωνίασ επικζτου-ουςιαςτικοφ 
& Τ-Κ ςτθν Ονομαςτικι και 
Αιτιατικι Ενικοφ & Πλθκυντικοφ 
*κεματικι ενότθτα: περιγραφι 
προςώπων, φίλων κ.λπ.+ 
 

ΜΜΑΑΡΡΓΓΑΑΡΡΙΙΣΣΑΑ  

55  
 

  

  

  

  

ΣΣεεττρράάδδιιοο  

ΕΕρργγαασσιιώώνν  55    

  

σσεελλ..  2211  Παρουςίαςθ των 
βαςικών 
επικζτων: -οσ, -θ, -
ο/ -οσ, -α, -ο/ -όσ, -
ι, -ό & πολφσ ςε 
όλεσ τισ πτώςεισ 
Ενικοφ & 
Πλθκυντικοφ 
αρικμοφ 
 

σσεελλ..  2211,,3377,,  

7744--7755  
 
 
 
 
 
 
 

σσεελλ..  1166--1188,,  

2244,,  2299,,  4488--4499,,  

7733 

Δραςτθριότθτεσ κλειςτοφ και 
ανοιχτοφ τφπου αναφορικά με τισ 
δομζσ εςωτερικισ & εξωτερικισ 
ςυμφωνίασ *κεματικι ενότθτα: 
περιγραφι ςπιτιοφ, περιγραφι 
ηώου+ 
 
 
 
 
Αςκιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, 
ςυμπλιρωςθσ κενών, παραγωγισ 
λόγου *περιγραφι ςπιτιοφ, 
προςώπου, ηώου+ αναφορικά με τισ 
δομζσ ςυμφωνίασ επικζτου-



 

ουςιαςτικοφ & Τ-Κ ςτθν 
Ονομαςτικι, Αιτιατικι & Γενικι 
Ενικοφ & Πλθκυντικοφ  

ΜΜΑΑΡΡΓΓΑΑΡΡΙΙΣΣΑΑ  

66  
 

  

  

  

  

ΣΣεεττρράάδδιιοο  

ΕΕρργγαασσιιώώνν  66    

  

σσεελλ..  8822  Κλίςθ των 
επικζτων –οσ, -θ/-
α/ια, -ο/ -φσ,-ιά, -
φ/-ισ, -ιά, -ί/ -θσ, -
α, -ικο/ -ισ, -ισ, -
ζσ 

  
 
 
 
 
 
 
 

σσεελλ..  5588--5599,,6688--

6699 

 
 
 
 
 
 
 
 
Δραςτθριότθτεσ κυρίωσ ανοιχτοφ 
τφπου (παραγωγι γραπτοφ λόγου) 
αναφορικά με τισ δομζσ εςωτερικισ 
& εξωτερικισ ςυμφωνίασ  

ΚΚΕΕΔΔΑΑ  
  

ΓΓΕΕΙΙΑΑ  ΑΑ  33  
 

  

σσεελλ..  6600--6622,,  8833,,  

111199,,  112200,,  113311,,  

114477,,  115599,,  116644  

Αςκιςεισ 
εςτιαςμζνεσ ςτθ 
μορφολογία των 
επικζτων -οσ, -θ/-
α, -ο ςτθν 
Ονομαςτικι, 
Αιτιατικι & Γενικι 
Ενικοφ & 
Πλθκυντικοφ 

σσεελλ..  5555--5588,,  

6600--6622,,  6633--6666,,  

6688,,  7700--7722,,  7744--

7755,,  7777--7799,,  8822--

2233,,  110099--111111,,  

111199--112200,,  112222--

112233,,  112255,,  113300--

113311,,  114477,,  114499,,  

115599,,  116644  

Δραςτθριότθτεσ κλειςτοφ & 
ανοιχτοφ τφπου, 
δομικζσ/λεξιλογικζσ (ςθμαςία & 
παραγωγι επικζτων)/παραγωγισ 
προφορικοφ & γραπτοφ λόγου 
(περιγραφι  αντικειμζνου, ηώου, 
προςώπου, χαρακτιρα, χώρου, 
εικόνασ) αναφορικά με 
προςδιοριςτικζσ & 
κατθγορθματικζσ δομζσ ςυμφωνίασ 

ΓΓΕΕΙΙΑΑ  ΑΑ  44  

  
σσεελλ..  112222--112233  Επίκετα ςε -φσ, -

ιά,-φ, κλίςθ ςε 
Ενικό & 
Πλθκυντικό  

σσεελλ..  112222--112233,,    

  

  

  

  

116622  

Αςκιςεισ ςτθ ςυμφωνία επικζτου 
(-φσ, -ιά,-φ) & ουςιαςτικοφ (δομζσ 
προςδιοριςτικζσ & 
κατθγορθματικζσ) 
 
Προςδιοριςτικζσ δομζσ ςυμφωνίασ 
(επίκετο - ουςιαςτικό) με επίκετα 
δθλωτικά χρώματοσ  *κλιτά & 
άκλιτα+ 

0011__ΔΔΙΙΔΔΑΑΚΚΣΣΙΙΚΚΟΟ  ΤΤΛΛΙΙΚΚΟΟ  

0033__ΔΔΕΕΤΤΣΣΕΕΡΡΟΟΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΑΑ  

ΦΟΡΕΑΣ ΕΕΠΠΙΙΘΘΕΕΣΣΟΟ  

((ςςχχηημμααττιιςςμμόόσσ  

&&  κκλλίίςςηη))  

ΠΠααρρααττηηρρήήςςεειισσ  ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΣΣΙΙΚΚΗΗ  

ΤΤΜΜΦΦΩΩΝΝΙΙΑΑ  
ΠΠααρρααττηηρρήήςςεειισσ  

ΕΕΔΔΙΙΑΑΜΜΜΜΕΕ  
ΒΒΗΗΜΜΑΑΣΣΑΑ  

ΜΜΠΠΡΡΟΟΣΣΑΑ  11  

  

  

  

  

  

σσεελλ..  5522--5533,,  7777  

Επίκετα ςε -φσ, -
ιά,-φ, κλίςθ ςε 
Ενικό & 
Πλθκυντικό, 
Επίκετα 
υποκοριςτικά ςε  
-οφλθσ, -οφλα,      
-οφλικο  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

ΣΣεεττρράάδδιιοο  

δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  

11  
 

  

  

σσεελλ..  3300--3322,,  

4488,,  6666  

 
Αςκιςεισ δομικζσ και ανοιχτοφ 
τφπου (παραγωγι λόγου) 
αναφορικά με προςδιοριςτικζσ 
& κατθγορθματικζσ δομζσ 
ςυμφωνίασ  

ΒΒΗΗΜΜΑΑΣΣΑΑ  

ΜΜΠΠΡΡΟΟΣΣΑΑ  22  

  

  

  

ΣΣεεττρράάδδιιοο  

δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  

22  

  

σσεελλ..  3388,,4455,,  7755--

7777  
 
 
 
 
 

σσεελλ..  4499--5500 

χθματιςμόσ & 
κλίςθ των 
επικζτων -ισ,-ισ, 
-ζσ & πολφσ/ 
Παράγωγα 
επίκετα ςε -
ενιοσ/-ινοσ/-ικοσ  
 
Αςκιςεισ δομικζσ 

  
 
 
 
 

  

  

σσεελλ..  1166--1177,,  

4488--5500 

 
 
 
 
 
 
 
Αςκιςεισ δομικζσ 
(ςυμπλιρωςθσ κενών & 
αντιςτοίχιςθσ) και ανοιχτοφ 
τφπου (παραγωγι λόγου) 
αναφορικά με προςδιοριςτικζσ 
& κατθγορθματικζσ δομζσ 
ςυμφωνίασ 

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΕΕ  

ΣΣΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΕΕΑΑ  

ΜΜΟΟΤΤ  11  

  

  

  

σσεελλ..  6666--7711,,  

110011--110055  
 
 
 
 
 
 

σσεελλ..  112244--112255 

Ονομαςτικι & 
Αιτιατικι Ενικοφ 
& Πλθκυντικοφ 
αρικμοφ των 
επικζτων -οσ,-θ/   
-α, -ο/-όσ, -ι/-ά,   
-ό 
& Επίκετα 
δθλωτικά 
χρώματοσ  
 
Γενικι Ενικοφ & 
Πλθκυντικοφ 
αρικμοφ των 
επικζτων -οσ,-θ/   
-α, -ο/-όσ, -ι/-ά,   
-ό 
 

  

σσεελλ..  6666--7711,,  

110011--110055 
 
 
 
 
 
 

σσεελλ..  112244--112255 

Δραςτθριότθτεσ αναφορικά με 
τθ ςυμφωνία επικζτου-
ουςιαςτικοφ & δομζσ 
κατθγορουμζνου 
 
 
 
 
 
 
Δραςτθριότθτεσ αναφορικά με 
τθ ςυμφωνία επικζτου-
ουςιαςτικοφ (ςε γενικι πτώςθ) 
& δομζσ κατθγορουμζνου 
 

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΕΕ  

ΣΣΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΕΕΑΑ  

ΜΜΟΟΤΤ  22  

  

  

 

σσεελλ..  4411--4433,,  

114433--114444,,  116611--

116622 

Επίκετα ςε -φσ,     
-ιά, -φ/ -θσ, -α,      
-ικο/ -ισ, -ισ, -ζσ 
/πολφσ ςε όλεσ τισ 
πτώςεισ Ενικοφ & 
Πλθκυντικοφ 

 

σσεελλ..  4411--4433,,  

114433--114444,,  116611--

116622 

Αςκιςεισ αναφορικά με 
προςδιοριςτικζσ & 
κατθγορθματικζσ δομζσ 
ςυμφωνίασ των ςυγκεκριμζνων 
επικζτων 

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  

ΚΚΟΟΝΝΣΣΑΑ  

  

σσεελλ..  1100--1111,,  1155,,  

1177,,  1188,,  2200,,  3300 

Σο επίκετο πολφσ 
και θ διάκριςι 
του από το 
επίρρθμα πολφ. 
Μορφολογία 
παραγωγικών 
καταλιξεων του 

σσεελλ..  1100--1111,,  

1155,,  1177,,  1188,,  2200,,  

3300 

Αςκιςεισ αναφορικά με τθ 
ςυμφωνία επικζτου-
ουςιαςτικοφ ωσ προσ όλεσ τισ 
παραμζτρουσ, Τ-Κ ωσ προσ το 
γζνοσ και Α-Κ ωσ προσ τθν 
πτώςθ. Δομζσ ςυμφωνίασ 
πολλαπλών Τποκειμζνων με 



  

ΠΠααρρααττηηρρήήςςεειισσ  

11..  ΠΠΕΕΜΜ::  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΤΤΗΗ  ΜΜΟΟΤΤΟΟΤΤΛΛΜΜΑΑΝΝΟΟΠΠΑΑΙΙΔΔΩΩΝΝ  

ΚΚΕΕΔΔΑΑ::  ΚΚΕΕΝΝΣΣΡΡΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΠΠΟΟΛΛΙΙΣΣΙΙΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  

ΕΕΔΔΙΙΑΑΜΜΜΜΕΕ::  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΠΠΟΟΛΛΙΙΣΣΙΙΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΕΕΣΣΑΑΝΝΑΑΣΣΕΕΤΤΣΣΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΣΣΩΩΝΝ  

22..  ΟΟιι  ππρροοττεειιννόόμμεεννεεσσ  ααςςκκήήςςεειισσ  ααννάά  δδιιδδαακκττιικκόό  εεγγχχεειιρρίίδδιιοο  κκααιι  φφοορρζζαα    ςςηημμεειιώώννεεττααιι  όόττιι  εείίννααιι  

εεννδδεειικκττιικκζζσσ  κκααιι  ππρροοζζρρχχοοννττααιι  ααππόό  ττοο  υυλλιικκόό  πποουυ  εείίννααιι  δδιιααθθζζςςιιμμoo  ςςεε  ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  μμοορρφφήή  

ςςττηηνν  ιιςςττοοςςεελλίίδδαα  ττηησσ  ΔΔρράάςςηησσ  11..  

 

επικζτου κοινό κατθγοροφμενο 

ΚΚΕΕΔΔΑΑ  
  

ΜΜΑΑΖΖΙΙ  11  

  

  

  

  

  

  

ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟ  

ΕΕΡΡΓΓΑΑΙΙΩΩΝΝ  11  

  

  
 

σσεελλ..  9944,,110000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Μορφολογία των 
επικζτων -οσ, -θ/  
-α, -ο ςτθν 
Ονομαςτικι, 
Αιτιατικι & Γενικι 
Ενικοφ & 
Πλθκυντικοφ. 
Επίκετα δθλωτικά 
χρώματοσ και 
εξαιρζςεισ. 

  
 

σσεελλ..  9911--9944,,  

110000 
 
 
 
 
 
 
 

σσεελλ..  8855--8866,,  8888 

Δραςτθριότθτεσ κλειςτοφ & 
ανοιχτοφ τφπου *απλζσ 
περιγραφζσ ανκρώπων+ 
αναφορικά με προςδιοριςτικζσ 
& κατθγορθματικζσ δομζσ 
ςυμφωνίασ (Τ-Κ) 
 
 
 
 
 
 
Δραςτθριότθτεσ κλειςτοφ & 
ανοιχτοφ τφπου *απλζσ 
περιγραφζσ ανκρώπων+ 
αναφορικά με προςδιοριςτικζσ 
& κατθγορθματικζσ δομζσ 
ςυμφωνίασ (Τ-Κ) 

ΜΜΑΑΖΖΙΙ  22  

  

  

  

  

ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟ  

ΕΕΡΡΓΓΑΑΙΙΩΩΝΝ  22  

  

σσεελλ..  1199,,2222,,  4499--

5511,,  6644,,  7777,,  8811--

8844,,  8888 

  
 
 

σσεελλ..  1133--1144,,  

3366--3388,,  5533,,  5566,,  

6622 
 

Μορφολογία των 
επικζτων -θσ, -α,  
-ικο / -θσ, -θσ, -εσ 
/-ισ, -ιά, -ί/ -φσ,     
-ιά, -φ/ πολφσ 
 
 
Επιπλζον 
δραςτθριότθτεσ 
για τον 
μορφολογικό 
ςχθματιςμό των 
παραπάνω 
επικζτων 

σσεελλ..  1199--2200,,2222,,  

4499--5511,,  6644,,  7777,,  

8811--8844,,  8888 

  
 
 

  

σσεελλ..  1133--1144,,  

3366--3388,,  5533,,  5566,,  

6622 
 

Δραςτθριότθτεσ κλειςτοφ & 
ανοιχτοφ τφπου *απλζσ 
περιγραφζσ προςωπικότθτασ, 
ντυςίματοσ, εμφάνιςθσ+ 
αναφορικά με προςδιοριςτικζσ 
& κατθγορθματικζσ δομζσ 
ςυμφωνίασ (Τ-Κ) 
 
Επιπλζον δραςτθριότθτεσ 
αναφορικά με προςδιοριςτικζσ 
& κατθγορθματικζσ δομζσ 
ςυμφωνίασ (Τ-Κ/ Α-Κ) 
 

ΜΜΑΑΖΖΙΙ  33  

  

  

σσεελλ..  110099  Μορφολογία των 
επικζτων -ων,       
-ουςα, -ον  

   


