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Κλίση τυν οςσιαστικών 
 

Απσενικά οςσιαστικά 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Δληθόο αξηζκόο 

Ολνκαζηηθή ν αγώλαρ ν γιάξορ ν ληθεηήρ 

Γεληθή ηνπ αγώλα ηνπ γιάξος ηνπ ληθεηή 

Αηηηαηηθή ην(λ) αγώλα ην(λ) γιάξο ην(λ) ληθεηή 

Κιεηηθή -- αγώλα -- γιάξε -- ληθεηή 

 

Πιεζπληηθόο αξηζκόο 

Ολνκαζηηθή νη αγώλερ νη γιάξοι νη ληθεηέρ 

Γεληθή ησλ αγώλυν ησλ γιάξυν ησλ ληθεηών 

Αηηηαηηθή ηνπο αγώλερ ηνπο γιάξοςρ ηνπο ληθεηέρ 

Κιεηηθή -- αγώλερ -- γιάξοι -- ληθεηέρ 

 

 

 

 

 

 Ο γείτοναρ πνηίδεη.  

 Η γάηα τος γείτονα 

έπηαζε έλα πνληίθη.  

 Δίδα το γείτονα.  

 Γείτονα, ζεο έλα κήιν; 

 Οι γείτονερ πνηίδνπλ. 

 Η γάηα τυν γειτόνυν 

έπηαζε έλα πνληίθη. 

 Δίδα τοςρ γείτονερ. 

 Γείτονερ, ζέιεηε από έλα 

κήιν; 

Μελ μερλάηε λα βάδεηε ην ‘ν’ ζηελ αηηηαηηθή 

ηνπ εληθνύ αξηζκνύ όηαλ ε επόκελε ιέμε 

αξρίδεη από υυνήεν, από κ, π, τ, ξ, τ  θαη από 

μπ, ντ, γκ, τσ, τζ.  



 

 

 

 

 

 

Δληθόο αξηζκόο 

Ολνκαζηηθή ν αηώλαρ ν θάξορ ν παιαηζηήρ 

Γεληθή ηνπ      

Αηηηαηηθή ην(λ)      

Κιεηηθή --  --  --  

 

Πιεζπληηθόο αξηζκόο 

Ολνκαζηηθή νη αηώλερ     

Γεληθή ησλ      

Αηηηαηηθή ηνπο      

Κιεηηθή --  --  --  

 

 

Δληθόο αξηζκόο 

Ολνκαζηηθή ν ρεηκώλαρ ν ιαγόρ ν παίθηηρ 

Γεληθή ηνπ      

Αηηηαηηθή ην(λ)      

Κιεηηθή --  --  --  

 

Πιεζπληηθόο αξηζκόο 

Ολνκαζηηθή νη      

Γεληθή ησλ      

Αηηηαηηθή ηνπο      

Κιεηηθή --  --  --  

 

Καη ηώξα ε ζεηξά ζαο! Μπνξείηε λα 

θιίλεηαη ηα παξαθάησ νπζηαζηηθά; 

Γηα λα δνύκε, κπνξείηε λα μερσξίζεηε θαη 

ζρεκαηίζεηε ηελ Αιτιατική ηνπ Δληθνύ από ηελ 

Γενική ηνπ Πιεζπληηθνύ αξηζκνύ; 



 

 

 

 

 Γξάςηε ζηελ αηηηαηηθή ηνπ Δληθνύ αξηζκνύ ζηα παξαθάησ νπζηαζηηθά 
 

 

ν αλαπηήξαο ηνλ αλαπηήξα ν θήπνο  

ν ηακίαο  ν ειαηώλαο  

ν ράξηεο  ν απαηεώλαο  

ν πεπθώλαο  ν γηαηξόο  

ν ιακπηήξαο  ν ινρίαο  

 

 

 Γξάςηε ηελ νλνκαζηηθή θαη ηε γεληθή ηνπ Πιεζπληηθνύ αξηζκνύ ζηα 

παξαθάησ νπζηαζηηθά 

 

ν θαξραξίαο νη θαξραξίεο τυν θαξραξηώλ 

ν επαγγεικαηίαο    

ν ηξαπκαηίαο    

ν αλεκηζηήξαο νη αλεκηζηήξεο τυν αλεκηζηήξυν 

ν θηλεηήξαο   

ν αλαπηήξαο   

ν αρπξώλαο νη αρπξώλεο τυν αρπξώλυν 

ν ζηξαηώλαο   

ν ακπειώλαο    

ν κάζηνξαο νη κάζηνξεο  τυν καζηόξυν 

ν εηζπξάθηνξαο   

ν απηνθξάηνξαο   

 

 

 

 

 

 Ο μαθητήρ δηαβάδεη.  

 Η ηζάληα τος μαθητή 

είλαη βαξηά. 

 Γαξγάιεζα το μαθητή. 

 Μαθητή, ηξαγνύδα. 

 Οι μαθητέρ δηαβάδνπλ. 

 Οη ηζάληεο τυν μαθητών 

είλαη βαξηέο. 

 Γαξγάιεζα τοςρ μαθητέρ. 

 Μαθητέρ, ηξαγνπδάηε. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενικόρ απιθμόρ 

Ολνκαζηηθή ν καζεηήρ ν επηβάηηρ ν λεζηώηηρ 

Γεληθή ηνπ καζεηή ηνπ επηβάηη ηνπ λεζηώηη 

Αηηηαηηθή ην(λ) καζεηή ηνλ επηβάηη ην(λ) λεζηώηη 

Κιεηηθή -- καζεηή -- επηβάηη -- λεζηώηη 

 

Πληθςντικόρ απιθμόρ 

Ολνκαζηηθή νη καζεηέρ νη επηβάηερ νη λεζηώηερ 

Γεληθή ησλ καζεηών ησλ επηβαηών ησλ λεζησηών 

Αηηηαηηθή ηνπο καζεηέρ ηνπο επηβάηερ ηνπο λεζηώηερ 

Κιεηηθή -- καζεηέρ -- επηβάηερ -- λεζηώηερ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καη ηώξα ε ζεηξά ζαο! Μπνξείηε λα 

θιίλεηαη ηα παξαθάησ νπζηαζηηθά; 



Ενικόρ απιθμόρ 

Ολνκαζηηθή ν ληθεηήρ ν εξγάηηρ ν ξάθηηρ 

Γεληθή ηνπ      

Αηηηαηηθή ην(λ)      

Κιεηηθή --  --  --  

 

Πληθςντικόρ απιθμόρ 

Ολνκαζηηθή νη      

Γεληθή ησλ      

Αηηηαηηθή ηνπο      

Κιεηηθή --  --  --  

 

 

 

Ενικόρ απιθμόρ 

Ολνκαζηηθή ν αγνξαζηήρ ν επηβάηηρ ν αγξόηηρ 

Γεληθή ηνπ      

Αηηηαηηθή ην(λ)      

Κιεηηθή --  --  --  

 

Πληθςντικόρ απιθμόρ 

Ολνκαζηηθή νη      

Γεληθή ησλ      

Αηηηαηηθή ηνπο      

Κιεηηθή --  --  --  

 

 Να παξάγεηε αξζεληθά νπζηαζηηθά ζε –ηρ όπσο ζηα παξαδείγκαηα. 

 

ε πόιε ν πνιίτηρ ε ηέρλε  

ε κέζε  ε Λεπθάδα  



ν Πεηξαηάο ν Πεηξαηώτηρ ν Βόινο  

ηα Γηάλληλα  ηα Χαληά  

ν αγξόο ν αγξότηρ ην ηόμν  

ν δήκνο  ν ίππνο  

 

 

 Να βάιεηε ην δεύηεξν νπζηαζηηθό ζηε γεληθή θαη θηηάμεηε πξνηάζεηο. 

 

ην ρεηξνθξόηεκα – ν ζεαηήο Σν  ρεηξνθξόηεκα  ηνπ  ζεαηή 

ν θόζκνο – ην βηβιίν   

ε πιαγηά – ην βνπλό  

ε ζηάζε – ην ιεσθνξείνπ  

ν άζινο – νη αθξνβάηεο Ο άζινο ησλ αθξνβαηώλ 

ε ζηνιή – νη λαύηεο  

ην θάζηξν – νη ηππόηεο  

ην βηβιίν -  νη ζειίδεο  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ο κάμπορ είλαη κεγάινο. 

 Σα ρσξηά τος κάμπος 

είλαη  κεγάια. 

 Οη γεσξγνί νξγώλνπλ τον 

κάμπο. 

 Οι κάμποι είλαη κεγάινη. 

 Σα ρσξηά τυν κάμπυν 

είλαη κεγάια. 

 Οη γεσξγνί νξγώλνπλ τοςρ 

κάμποςρ. 

Πξνζνρή ζηνλ αξηζκό ηνπ δεύηεξνπ 

νπζηαζηηθνύ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενικόρ απιθμόρ 

Ολνκαζηηθή ν θπλεγόρ ν δάζθαιορ ν δξόκορ 

Γεληθή ηνπ θπλεγού ηνπ δαζθάιος ηνπ δξόκος 

Αηηηαηηθή ην(λ) θπλεγό ην(λ) δάζθαιο ην(λ) δξόκο 

Κιεηηθή -- θπλεγέ -- δάζθαιε -- δξόκε 

 

Πληθςντικόρ απιθμόρ 

Ολνκαζηηθή νη θπλεγοί νη δάζθαιοι νη δξόκοι 

Γεληθή ησλ θπλεγών ησλ δαζθάιυν ησλ δξόκυν 

Αηηηαηηθή ηνπο θπλεγούρ ηνπο δαζθάιοςρ ηνπο δξόκοςρ 

Κιεηηθή -- θπλεγοί -- δάζθαιοι -- δξόκοι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενικόρ απιθμόρ 

Ολνκαζηηθή ν νπξαλόρ ν έκπνξορ ν θάκπορ 

Γεληθή ηνπ      

Αηηηαηηθή ην(λ)      

Κιεηηθή --  --  --  

Πποσοσή: Σα πξνπαξνμύηνλα αξζεληθά ζε – ορ θαηεβάδνπλ ηνλ ηόλν ζηε 

γεληθή θαη αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ.  

                            π.ρ.  ν άλζξσπνο– ηνπ αλζξώπνπ 

Γελ θαηεβάδνπλ ηνλ ηόλν ηα ζύλζεηα θαη πνιπζύιιαβα νπζηαζηηθά. 

 

Καη πάιη ε ζεηξά ζαο! Κιίλεηε ηα 

παξαθάησ νπζηαζηηθά. 



 

Πληθςντικόρ απιθμόρ 

Ολνκαζηηθή νη      

Γεληθή ησλ      

Αηηηαηηθή ηνπο      

Κιεηηθή --  --  --  

 

 

 

Ενικόρ απιθμόρ 

Ολνκαζηηθή ν γηαηξόρ ν άλεκορ ν γέξορ 

Γεληθή ηνπ      

Αηηηαηηθή ην(λ)      

Κιεηηθή --  --  --  

 

Πληθςντικόρ απιθμόρ 

Ολνκαζηηθή νη      

Γεληθή ησλ      

Αηηηαηηθή ηνπο      

Κιεηηθή --  --  --  

 

 

 

 Μπνξείηε λα βάιεηε ζηε γενική ενικού θαη πληθςντικού ηα παξαθάησ 

νπζηαζηηθά; 
 

ονομαστική ενικού γενική ενικού γενική πληθςντικού 

ν θίινο   

ν θαηξόο   

ν γέξνο   

ν ζύκβνπινο   

ν δάζθαινο   

ν αδεξθόο   



ν αλεκόκπινο   

ν πεδόδξνκνο   

 

 

 Γξάςηε ζην συστό απιθμό θαη πτώση ηα παξαθάησ νπζηαζηηθά 

 

Η δσή ησλ (λαπηηθόο) ……………………………….….. δελ είλαη εύθνιε. 

Η εξγαζία ησλ (γηαηξόο) ……………………………….…..  είλαη ζαπκαζηή. 

Σα θαζήθνληα ησλ (δήκαξρνο) ……………………………….…..  είλαη πνιιά. 

Σν σξάξην ησλ (θαηάζηεκα) …………………………………….….…..  είλαη κεγάιν. 

 

 

 Γξάςηε ηα παξαθάησ νπζηαζηηθά στην κλητική. 

 

νδεγόο νδεγέ ηέθαλνο  

αδεξθόο  Κσλζηαληίλνο  

θίινο  Αιέμαλδξνο  

ιαγόο  Αιιά:     Φνίβνο        Φνίβν 

νπξαλόο                 Νίθνο  

 

 

 

 ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ 

 

για τη  Γ΄ &  Δ΄ τάνη τξυ Δημξτικξύ 

τωμ 

Σωτήοη Τεοζίδη & Θεόδωοξ Λιξύλιξ 

 


