
 

 

Ασκήσεις στην α’  κλίση των ουσιαστικών 

 

Α. ὁ πατριώτης, ἡ γλῶσσα, ἡ ἀλήθεια: να κλίνετε τα ουσιαστικά στον ενικό 

και τον πληθυντικό αριθμό.  

 

Ενικός Αριθμός 

ΟΝ.  ὁ πατριώτης ἡ γλῶσσα ἡ ἀλήθεια 

ΓΕΝ. τοῦ πατριώτου τῆς γλώσσης τῆς ἀληθείας 

ΔΟΤ. τῷ πατριώτῃ τῇ γλώσσῃ τῇ ἀληθείᾳ 

ΑΙΤ. τόν πατριώτην τήν γλῶσσαν τήν ἀλήθειαν 

ΚΛ.  (ὦ) πατριῶτα (ὦ) γλῶσσα (ὦ) ἀλήθεια 

 

Πληθυντικός Αριθμός 

ΟΝ.  οἱ πατριῶται αἱ γλῶσσαι αἱ ἀλήθειαι 

ΓΕΝ. τῶν πατριωτῶν τῶν γλωσσῶν τῶν ἀληθειῶν 

ΔΟΤ. τοῖς πατριώταις ταῖς γλώσσαις ταῖς ἀληθείαις 

ΑΙΤ. τούς πατριώτας τάς γλώσσας τάς ἀληθείας 

ΚΛ.  (ὦ) πατριῶται (ὦ) γλῶσσαι (ὦ) ἀλήθειαι 

 

Β. Να κλίνετε το ουσιαστικό ὁ νησιώτης στον ενικό αριθμό και το 

ουσιαστικό ἡ τιμή στον πληθυντικό αριθμό: 

 Ενικός Αριθμός «ὁ νησιώτης» Πληθυντικός Αριθμός «ἡ τιμή» 

ΟΝ.  ὁ νησιώτης αἱ τιμαί 

ΓΕΝ. τοῦ νησιώτου τῶν τιμῶν 

ΔΟΤ. τῷ νησιώτῃ ταῖς τιμαῖς 

ΑΙΤ. τόν νησιώτην τάς τιμάς 

ΚΛ.  (ὦ) νησιῶτα (ὦ) τιμαί 



 

 

 

Γ. Να γράψετε το καθένα από τα παρακάτω ουσιαστικά στους τύπους που 

σας ζητούνται:  

i. ἡ σημαία:     α. γενική ενικού: τῆς σημαίας 

  β. δοτική ενικού: τῇ σημαίᾳ 

  γ. αιτιατική ενικού: τήν σημαίαν  

  δ. αιτιατική πληθυντικού: τάς σημαίας 

ii. ἡ τρίαινα:   α. γενική ενικού: τῆς τριαίνης 

  β. δοτική ενικού: τῇ τριαίνῃ 

  γ. αιτιατική ενικού: τήν τρίαιναν 

iii. ὁ λοχίας:    α. γενική ενικού: τοῦ λοχίου 

  β. ονομαστική πληθυντικού:  οἱ λοχίαι 

  γ. δοτική πληθυντικού: τοῖς λοχίαις 

Δ. Να γράψετε τους τύπους των ουσιαστικών που σας ζητούνται 

παρακάτω:  

Α. ἡ θύελλα Β. ὁ κριτής 

γενική εν. → τῆς θυέλλης γενική εν. → τοῦ κριτοῦ 

δοτική εν. → τῇ θυέλλῃ δοτική εν. → τῷ κριτῇ 

αιτιατική εν. → τήν θύελλαν κλητική εν. → (ὦ) κριτά 

γενική πληθ. → τῶν θυελλῶν ονομαστική πληθ. → οἱ κριταί 

δοτική πληθ. → ταῖς θυέλλαις δοτική πληθ. → τοῖς κριταῖς  

αιτιατική πληθ. → τάς θυέλλας αιτιατική πληθ. → τούς κριτάς 

 



 

 

Γ. ἡ σημαία Δ. ὁ ταμίας 

γενική εν. → τῆς σημαίας γενική εν. → τοῦ ταμίου 

δοτική εν. → τῇ σημαίᾳ δοτική εν. → τῷ ταμίᾳ 

ονομαστική πληθ. → αἱ σημαῖαι αιτιατική εν. → τόν ταμίαν 

γενική πληθ. → τῶν σημαιῶν γενική πληθ. → τῶν ταμιῶν 

αιτιατική πληθ. → τάς σημαίας δοτική πληθ. → τοῖς ταμίαις 

 

Ε. ἡ ἀρετή 

γενική εν. → τῆς ἀρετῆς 

αιτιατική εν. → τήν ἀρετήν 

δοτική πληθ. → ταῖς ἀρεταῖς 

αιτιατική πληθ. → τάς ἀρετάς 

 

 

 


