
ΓΛΩΣΣΑ (Γ΄ ΤΑΞΗ)                                   ΟΝΟΜΑ: ____________________________ 

ΟΙ ΠΤΩΣΕΙΣ 

 Τα ουσιαστικά παρουσιάζουν διάφορους τύπους, διάφορες μορφές, που τις λέμε πτώσεις. Οι 
πτώσεις είναι τέσσερις :  

 

 ονομαστική  γενική   αιτιατική   κλητική 

ΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ  

Με την ονομαστική απαντάμε στην ερώτηση:  

ποιος ,-α,-ο 

 

Ο λύκος μπαίνει στον κύκλο.  

ΓΕΝΙΚΗ  

Με την γενική απαντάμε στην ερώτηση:  

τίνος ; ποιανών;  

 

Το παιχνίδι έχει το όνομα του λύκου.  

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ  

Με την αιτιατική απαντάμε στην ερώτηση: 

 ποιον, -α, -ο. 

 

Τα παιδιά φωνάζουν το λύκο.  

ΚΛΗΤΙΚΗ  

Με την κλητική καλούμε, φωνάζουμε κάποιον  

 

Φωνάζουν : Λύκε, λύκε είσαι εδώ ;  

 

 

Η ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΠΤΩΣΕΩΝ 
 

Γράφουμε τον, με όμικρον (ο), όταν μιλάμε για έναν, ενώ των με ωμέγα (ω) όταν μιλάμε για 
πολλούς, πολλές ή πολλά.  

π.χ. τον οδηγό (ένας) - των οδηγών, των αγελάδων, των δέντρων (πολλοί/ές/ά)  

Προσοχή !!!  

Γράφουμε της με ήτα (η) όταν μιλάμε για μία, ενώ τις με γιώτα (ι) όταν μιλάμε για πολλές.  

π.χ. της δασκάλας (μία)  τις δασκάλες (πολλές) 

ΕΦΑΡΜΟΖΩ 

1. Να συμπληρώσεις τις προτάσεις με το άρθρο της, τις, τον ή των.  

• Η δασκάλα διορθώνει τα τετράδια ……… μαθητών.  

• Μ’ αρέσει να κάθομαι στο μπαλκόνι και ν’ ακούω …… ήχο ……. κυμάτων.  

• Να έχετε λύσει …….. ασκήσεις ως το τέλος ……… ώρας.  

• Συχνά θυμάμαι ……… ωραίες στιγμές ……… διακοπών.  

• Η Τροχαία αφαίρεσε ……… πινακίδες ……… αυτοκινήτων που πάρκαραν παράνομα 

 



 

ο φίλος 

η λάσπη 

η κόρη 

το μάθημα 

το παπούτσι 

η αποσκευή 

η δασκάλα 

2. Να αντιστοιχίσεις τα ουσιαστικά με την πτώση στην οποία βρίσκονται.  

1. ο γιατρός  

2. της χαράς  

3. τον αγώνα     Α.   ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ  

4. δάσκαλε  

5. της πατρίδας 

6. την κόρη  

7. οι μαθητές  

8. ο παππούς    Β.   ΓΕΝΙΚΗ  

9. αδερφέ  

10. του γιατρού  

11. τις πηγές  

12. τους λαγούς    Γ.   ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ  

13. των ποταμών  

14. τα σχολεία  

15. την αλεπού    Δ.   ΚΛΗΤΙΚΗ  

16. των αλόγων  

17. του μολυβιού  

18. των λουλουδιών  
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3. Να συμπληρώσεις τις προτάσεις με το κατάλληλο ουσιαστικό από το παρακάτω πλαίσιο, 

γράφοντάς το στην αιτιατική (ενικού ή πληθυντικού) μαζί με το άρθρο του.  

• Οι μαθητές ακούν με προσοχή ______________ τους.  

• Τελείωσες ______________ για αύριο;  

• Πριν μπεις στο σπίτι, να καθαρίσεις ______________ 

από ______________ σου στο χαλάκι.  

• Ο πατέρας βάζει ______________ στο αυτοκίνητο.  

• Κάλεσε όλους ______________ του στο πάρτι.  

 

 


