
 

Όνομα:…………………………………………………………………….. 

Τάξη……… 

 

ΑΡΘΡΑ-ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ-ΕΠΙΘΕΤΑ 

 

Άρθρα 

Άρθρα λέγονται οι μικρές κλιτές λέξεις (ο, η, το)  που μπαίνουν μπροστά από 

τα ονόματα για να φανερώσουν το γένος τους (αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο). 

Το αρσενικό παίρνει το άρθρο ο. Π.χ.: ο μαθητής.  

Το θηλυκό παίρνει το άρθρο η. Π.χ.: η γάτα. 

Το ουδέτερο παίρνει το άρθρο το. Π.χ.: το ψάρι.  

 

Ουσιαστικά 

Ουσιαστικά λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν πρόσωπα (ανθρώπους), ζώα ή 

πράγματα, ενέργεια, κατάσταση ή ιδιότητα. 

Π.χ.: ο μαθητής, η γάτα, το τετράδιο, το γράψιμο. 

 

Επίθετα 

Επίθετα ονομάζονται οι λέξεις που φανερώνουν τι λογής είναι, δηλαδή ποια 

ποιότητα ή ιδιότητα έχει το ουσιαστικό. 

Π.χ.: μεγάλη πλατεία, καλός μαθητής, κίτρινο λουλούδι 

Τα επίθετα δεν υπάρχουν μόνα τους στο λόγο. Πηγαίνουν πάντα μαζί με ένα 

ουσιαστικό. 

Τα επίθετα έχουν τρία γένη, (αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο) και παίρνουν το 

γένος του ουσιαστικού που προσδιορίζουν. 

 

Τα ουσιαστικά και τα επίθετα  είναι κλιτά μέρη και καθώς κλίνονται αλλάζουν 

μορφές, σχηματίζουν τύπους που λέγονται πτώσεις. Οι πτώσεις είναι τέσσερις: 

η ονομαστική, η γενική, η αιτιατική και η κλητική. 

Ονομαστική είναι η πτώση με την οποία απαντούμε στην ερώτηση ποιος. 

Π.χ.: Ο μαθητής διαβάζει. 

          Το νερό τρέχει. 

Γενική είναι η πτώση με την οποία απαντούμε στην ερώτηση τίνος, ποιανού. 

Π.χ.: Το φόρεμα της μαμάς. 

          Ο γιος του Γιάννη. 

Αιτιατική είναι η πτώση με την οποία απαντάμε στην ερώτηση ποιον. 

Π.χ.: Είδα τον Αποστόλη. 

          Ο σκύλος δάγκωσε τη γάτα. 

Κλητική είναι η πτώση με την οποία φωνάζουμε, καλούμε κάποιον. 

Π.χ.: Έλα εδώ μητέρα.  

         Αστυνόμε…. 

 

Αριθμοί: Οι αριθμοί είναι δύο: ο ενικός και ο πληθυντικός. Οι τύποι που 

φανερώνουν το ένα αποτελούν τον ενικό αριθμό, ενώ οι τύποι που φανερώνουν 

τα πολλά αποτελούν τον πληθυντικό (πλήθος) αριθμό.  



 

Προσοχή στη ορθογραφία κατά την κλίση:  

Στον πληθυντικό ασρενικών : –οι 

Π.χ.: οι γεωργοί, οι πράσινοι τοίχοι. 

Στη γενική πληθυντικού –ων 

Π.χ.:Των μαθητών 

Στον πληθυντικό ουδετέρων: -η 

Π.χ.: τα δάση 

Τα ουδέτερα στον ενικό με –ι.  

Π.χ.: το χέρι, το βιολί. 

Εξαιρούνται: το βράδυ, το δάκρυ, το δίχτυ, το στάχυ, το δόρυ.  

 

 

Ασκήσεις 

1. Να γράψεις τα παρακάτω ουσιαστικά με το άρθρο τους στη στήλη που 

πρέπει: 

 παιδί, σκάλα, σπίτι, μύτη, μαθητής, κλειδί, δρόμος μέρα, φωνή, γεωργός, ψωμί, 

μυλωνάς. 

 

Αρσενικά                                  Θηλυκά                                 Ουδέτερα 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

2. Να βάλεις τις καταλήξεις: 

ο όμορφ…                     η αναπνο…..                 το σχολεί…         το παιδ…. 

η αυλ…..                      οι δρόμ…                        των φώτ…           τα μέρ….. 

η Φαν….                       ο άνθρωπ….                   το κλειδ..             ο καλ… 

οι πόρτ…                      το δάκρ….                      το τόπ…              ο μπόγ… 

 

 



3. Να μεταφέρεις τις προτάσεις από τον ενικό στον πληθυντικό αριθμό: 

 

Η πόρτα ήταν ανοιχτή. …………………………………………………………. 

Ο μαθητής ρωτάει………………………………………………………………. 

Το καλό παιδί παίζει……………………………………………………………. 

 

4. Στο παρακάτω κείμενο βρίσκω τα άρθρα, τα ουσιαστικά και τα επίθετα και 

τα γράφω στη σωστή στήλη: 

 

 Είναι χειμώνας. Μέρες τώρα έχει να φανεί στον ουρανό ο ήλιος. Από το 

πρωί ως το βράδυ είναι συννεφιά, και κάνει τσουχτερό κρύο, που σου τρυπάει τα 

κόκαλα. Έχουν παγώσει τα δέντρα και τα νερά. Οι άνθρωποι, τα ζώα και τα 

πουλιά κρυώνουν και προσπαθούν να ζεσταθούν.  

 

Άρθρα                                   Ουσιαστικά                                 Επίθετα 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

5. Να κλίνεις σε όλες τις πτώσεις και αριθμούς τη φράση: 

ο καλός μαθητής. 

 

 

 



  


