
                                                  

 

           

 

Τα θηλυκά ουσιαστικά παίρνουν το άρθρο η και τελειώνουν σε: 

            -α                            -η 

              η αίθουσα                                    η λίμνη    

              η ντουλάπα                                  η ζέστη 

                                           

                                Κλίση θηλυκών ουσιαστικών 

Ενικός αριθμός 

Ονομαστική η    Αίθουσα  λίμνη 

Γενική της   Αίθουσας  λίμνης 

Αιτιατική τη(ν)    Αίθουσα  λίμνη 

Κλητική      -    Αίθουσα  λίμνη 

Πληθυντικός αριθμός 

Ονομαστική οι   Αίθουσες  λίμνες 

Γενική των   Αιθουσών  λιμνών 

Αιτιατική τις   Αίθουσες  λίμνες 

Κλητική     -    Αίθουσες  λίμνες 

    

 

 



 

 

Ουδέτερα ουσιαστικά  

Ουδέτερα είναι τα ουσιαστικά που παίρνουν το άρθρο το                  

Τα περισσότερα ουδέτερα ουσιαστικά τελειώνουν σε: 

                   -ο                                   -ι 
                         το  βουνό                                                το λουλούδι 

                         το ποδήλατο                                          το τραπέζι 

                                                                                                                                

                                                                     

   

Κλίση    ουδετέρων  ουσιαστικών 

Ενικός αριθμός 

Ονομαστική το  Βουνό  λουλούδι 

Γενική του  Βουνού λουλουδιού 

Αιτιατική το  Βουνό  λουλούδι 

Κλητική      -  Βουνό λουλούδι 

Πληθυντικός αριθμός 

Ονομαστική τα    Βουνά  λουλούδια 

Γενική των    Βουνών λουλουδιών 

Αιτιατική τα    Βουνά λουλούδια 

Κλητική     -    Βουνά λουλούδια 

 

 

 



 

 

Στα ουδέτερα ουσιαστικά σε –ι ,     το   ι   γράφεται με γιώτα  

 

Θυμόμαστε τις εξαιρέσεις , τα ουδέτερα ουσιαστικά δηλαδή που δεν γράφονται 

με  -ι  γιώτα, αλλά με    -υ  στο τέλος : 

 

 

το βράδυ                  το δίχτυ                   το δόρυ 

το δάκρυ                  το στάχυ                 το οξύ 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ                                    

1. Στις παρακάτω προτάσεις  βρίσκω τα 

θηλυκά και τα ουδέτερα ουσιαστικά και 

τα γράφω στη σωστή στήλη του πίνακα, 

στην ονομαστική πτώση. 

 

Πάνω σε μια ελιά, κοντά στη μικρή λίμνη, 

ένα σπουργίτι είχε φτιάξει τη φωλιά του. 

Την άνοιξη έρχονται τα χελιδόνια από τις 

μακρινές  χώρες για να περάσουν το 

καλοκαίρι τους εδώ. 

Στην αυλή μας, αυτή την εποχή, υπάρχουν 

γλάστρες  με πολύχρωμα λουλούδια, όπως 

κρινάκια, μαργαρίτες, τριαντάφυλλα…  

Ήθελα να πάω βόλτα με το ποδήλατο αλλά 

είχε ξεφουσκώσει το λάστιχο. 



Βγήκα για τρέξιμο στην εξοχή.  Μαζί μου 

είχα πάρει ένα μπουκάλι νερό. 

 

 

 

 

 

 

Θηλυκά σε -α Θηλυκά σε -η Ουδέτερα σε -ο  Ουδέτερα σε –ι 
    

    

    

    

    

    

 

 

2. Κλίνω τα παρακάτω θηλυκά ουσιαστικά  

 

Ενικός 

αριθμός 

Πληθυντικός 

αριθμός 

Ονομαστική 

η ελιά 

   

Λίμνη    

Γενική 
      

Αιτιατική 
      

Κλητική 

      

 

3. Κλίνω τα παρακάτω ουδέτερα ουσιαστικά.                                              



 Ενικός αριθμός 

Πληθυντικ

ός αριθμός 

Ονομαστι

κή τ

ο 

ποδήλατ

ο 

  

τραπέζ

ι    

Γενική       

Αιτιατικ

ή       

Κλητική       

 


