
Ουσιαστικά - Κλίση των ουσιαστικών  

 

Κλίση των ουσιαστικών 

 

Ισοσύλλαβα και Ανισοσύλλαβα Ουσιαστικά 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενικός αριθμός 

Ονομαστική ο καφές η αλεπού το κύμα 

Γενική του καφέ της αλεπούς του κύματος 

Αιτιατική το(ν) καφέ τη(ν) αλεπού το κύμα 

Κλητική -- καφέ -- αλεπού -- κύμα 

 

Πληθυντικός αριθμός 

Ονομαστική οι καφέδες οι αλεπούδες τα κύματα 

Γενική των καφέδων των αλεπούδων των κυμάτων 

Αιτιατική τους καφέδες τις αλεπούδες τα κύματα 

Κλητική -- καφέδες -- αλεπούδες -- κύματα 

 

Για σας, παιδιά! Είμαι ο Αλέξανδρος. Μου πάει το κούρεμα; 

Σήμερα θα μάθουμε και άλλα πράγματα για τα ουσιαστικά. 

Τα ουσιαστικά τα χωρίζουμε: 

 σε ισοσύλλαβα, όταν έχουν τον ίδιο αριθμό συλλαβών και στον 

ενικό και στον πληθυντικό αριθμό,   

      π.χ.     ο λαγός  -   οι λαγοί        και 

 σε ανισοσύλλαβα όταν έχουν στον πληθυντικό μια συλλαβή 

παραπάνω,  π.χ. ο καφές  -  οι καφέδες 



 

 

 

 

 

Ενικός αριθμός 

Ονομαστική ο λεκές η μαϊμού το σώμα 

Γενική του      

Αιτιατική το(ν)      

Κλητική --  --  --  

 

Πληθυντικός αριθμός 

Ονομαστική οι λεκέδες οι μαϊμούδες τα σώματα 

Γενική       

Αιτιατική       

Κλητική --  --  --  

 

 Μπορείτε να χωρίσετε τα παρακάτω ουσιαστικά σε ισοσύλλαβα και σε 

ανισοσύλλαβα; Για να τα καταφέρετε θα πρέπει να σχηματίσετε στο μυαλό 

σας την ονομαστική πληθυντικού.  

 

ο καιρός,   η θάλασσα,   ο μανάβης ,   το σώμα,   η αλεπού,   το πλοίο,  

ο παππούς,   η γιαγιά,   το όνομα,   ο πύραυλος,   η γειτονιά,   το βουνό 

 

Ισοσύλλαβα Ανισοσύλλαβα 

  

  

  

  

  

  

Αχ, το έμαθα πια… Η σειρά μας… 

πάλι. 



 Σχηματίστε την ονομαστική και τη γενική πληθυντικού στα παρακάτω 

ουσιαστικά; 

 

ο καφές   

ο μπουφές   

ο αρχηγός   

ο μαθητής   

ο βαρκάρης   

η γλωσσού   

η γιαγιά   

η νίκη   

η μάνα   

το στρώμα   

το δέμα   

το πλοίο   

το κρέας   

 

 Μπορείτε να σχηματίσετε τον πληθυντικό των ανισοσύλλαβων αρσενικών 

σε –ής και των ισοσύλλαβων θηλυκών σε –ίδα σύμφωνα με τα 

παραδείγματα; 

ο καφετζής οι καφετζήδες των καφετζήδων 

ο νοικοκύρης   

ο φούρναρης   

ο μπακάλης   

η εφημερίδα οι εφημερίδες των εφημερίδων 

η σανίδα   

η ελπίδα   

η ασπίδα   

 



 

 

 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

 

για τη  Γ΄ &  Δ΄ τάξη του Δημοτικού 

των 

Σωτήρη Τερζίδη & Θεόδωρο Λιούλιο 

 


