
 

 17. Εφημερίδες! Εφημερίδες! 

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 Πώς κλίνονται τα ουσιαστικά σε –ο και –ι ;  

 

 

 

 

Ενικός αριθμός (ένα) 

ποιο; 
(ονομαστική) 

το βουνό το χέρι 

ποιανού; 
(γενική) 

του βουνού του χεριού 

ποιο; 
(αιτιατική) 

το βουνό το χέρι 

πως το φωνάζω; 
(κλητική) 

βουνό χέρι 

Πληθυντικός αριθμός (πολλά) 

ποια; 
(ονομαστική) 

τα βουνά τα χέρια 

ποιανών; 
(γενική) 

των βουνών των χεριών 

ποια; 
(αιτιατική) 

τα βουνά τα χέρια 

πως τα φωνάζω; 
(κλητική) 

βουνά χέρια 

Υπάρχουν ουδέτερα ουσιαστικά (το) που 

τελειώνουν σε –ο και –ι. 

Π.χ.   το βουνό, το αυγό, το χέρι, το ποτήρι      

 

 



 

 17. Εφημερίδες! Εφημερίδες! 

 Ασκήσεις:  

1. Να συμπληρώσεις τα κενά με το ουσιαστικό ‘το σκυλί’.  

 To ________ τρώει ένα κόκκαλο.  

 Η ουρά του ________ είναι φουντωτή.  

 Πριν τάισα το ________ μας.  

 ________, έλα να φας!  

 

 Τα ________ αγαπάνε τους ανθρώπους.  

 Τα δόντια των ________ είναι κοφτερά. 

 Πρέπει να αγαπάμε και να φροντίζουμε τα ________.  

 ________, ελάτε να πιείτε νερό!  

 

2. Να συμπληρώσεις τα κενά με το ουσιαστικό ‘το μωρό’.  

 Το ________ κοιμάται στην κούνια του.  

 Τα μάτια του ________ είναι γαλανά. 

 Μαρία, το τάισες το ________;  

 ________, έλα εδώ να παίξουμε!  

 

 Τα ________ κλαίνε δυνατά. 

 Το δέρμα των ________ είναι τρυφερό.  

 Το απόγευμα πάμε μία βόλτα τα ________. 

 ________, ελάτε να φάμε!  

 

3. Να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα.  

Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

το βουνό  

το άλογο  

το βιβλίο  



 

 17. Εφημερίδες! Εφημερίδες! 

το ποτήρι  

το παιδί  

το χαλί  

το σπίτι  

 

4. Να γράψεις τις προτάσεις από τον ενικό στον 

πληθυντικό αριθμό, όπως το παράδειγμα. 

 Το βιβλίο είναι πάνω στο τραπέζι.  

Τα βιβλία είναι πάνω στα τραπέζια. 

 

 To σπίτι είναι ψηλά στο βουνό. 

______________________________________________   

 

 Το φαγητό είναι του σκυλιού.  

______________________________________________   

 

 Το μήλο και το αχλάδι είναι μέσα στο καλάθι.  

______________________________________________   

5. Στα παρακάτω ουσιαστικά να βάλεις το γράμμα –ο.  

το μήλ__ το αυγ__ το παγωτ__ το νερ__ 

το βάζ__ το άλογ__ το ποδήλατ__ το φαγητ__ 

 

 

6. Στα παρακάτω ουσιαστικά να βάλεις το γράμμα –ι.  

το κουτ__ το ταψ__ το ντουλάπ__ το αγγούρ__ 
το λουλούδ__ το χέρ__ το αχλάδ__ το κεφάλ__ 

 


