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Α΄ ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 

1. Να κυκλώσετε τα ουσιαστικά που ανήκουν στην Ά κλίση:  

λοχίας, πολίτης, σῶμα, θάλασσα, τιμή, νόμος, κρατήρ, παιάν, τάγμα, Ἑρμῆς, 

δυναστεία, λόγος 

 

2. Να αντιστοιχήσετε τους τύπους της στήλης Α΄ με τη γραμματική τους 

αναγνώριση στη στήλη Β΄:  

Α Β 
1. τόν στρατιώτην 

2. τῶν θαλασσῶν 

3. ταῖς τιμαῖς 

4. ὦ δεσμῶτα 

5. τῆς θυέλλης 

6. ὦ τράπεζαι 

7. τοῦ τραυματίου 

8. οἱ πολῖται 

9. τήν γλώσσαν 

10. τούς Ἑρμᾶς 

α) γενική ενικού θηλυκό 

β) κλητική ενικού αρσενικό  

γ) αιτιατική πληθυντικού αρσενικό 

δ) αιτιατική ενικού αρσενικό 

ε) κλητική πληθυντικού θηλυκό 

στ) αιτιατική ενικού θηλυκό 

ζ) γενική πληθυντικού θηλυκό 

η) δοτική πληθυντικού θηλυκό   

θ) γενική ενικού αρσενικό 

ι) ονομαστική πληθυντικού αρσενικό 

  
 

3. Να τονίσετε τις παρακάτω λέξεις και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας: 

α) ταῖς τιμαις  ……………………………………………………………. 

β) τοῦ κριτου ……………………………………………………………. 

γ) οἱ στρατιωται  ……………………………………………………………. 

δ) ὦ πολιτα  ……………………………………………………………. 

ε) τάς θαλασσας  ……………………………………………………………. 

στ) οἱ ἀθληται  ……………………………………………………………. 

ζ) αἱ σφαιραι  ……………………………………………………………. 

η) ὁ βορρᾶς ……………………………………………………………. 

 

4. Να κυκλώσετε τον σωστό τύπο: 

Α) Η γενική ενικού του ουσιαστικού ὁ ἰδιώτης είναι: 

α) τοῦ ἰδιώτη 

β) τοῦ ἰδιώτου 

β) Η ονομαστική πληθυντικού του ουσιαστικού ἡ θάλασσα είναι: 

α) τῶν θαλασσῶν 

β) τῶν θαλασσών 

Γ) Η κλητική του ενικού του ουσιαστικού ὁ ὁπλίτης είναι: 

α) ὦ ὁπλῖτα 

β) ὦ ὁπλίτα 

Δ) Η δοτική του ενικού του ουσιαστικού ἡ πεῖνα είναι: 

α) τῇ πείνᾳ 

β) τῇ πείνῃ 
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Ε) Η κλητική του ενικού του ουσιαστικού ὁ δεσπότης είναι: 

α) ὦ δέποτα 

β) ὦ δεσπότα 

 

 

5. Να συμπληρώσετε τον πίνακα: 

 γενική ενικού κλητική ενικού ονομαστική πληθυντ. δοτική πληθυντι. 

ὁ τεχνίτης     

ὁ βορέας-ᾶς     

ἡ συκῆ     

ἡ μυῖα     

 

 
 

6. Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού: 

α) τῶν κοχλιῶν  …………………………….. 

β) τήν ἅμαξαν  …………………………….. 

γ) τάς ἁμίλλας  …………………………….. 

δ) ὦ τεχνῖται  …………………………….. 

ε) τῶν δυσπνοιῶν  …………………………….. 

στ) ταῖς βδέλλαις  …………………………….. 

ζ) τῇ ῥίζῃ  …………………………….. 

η) τάς μνᾶς  …………………………….. 

θ) ὁ Ἑρμῆς  …………………………….. 

ι) τῇ μελίσσῃ   …………………………….. 
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