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Ουσιαστικά / Nouns  

1. Να γράψετε τα παρακάτω ουσιαστικά στον πληθυντικό αριθμό με το κατάλληλο άρθρο, όπως στα 

παραδείγματα: 

Write the plural of the nouns below with the correct article as in the examples: 

ο μαθητής οι μαθητές 

η γυναίκα οι γυναίκες 

το  παιδί τα παιδιά 

το βιβλίο  

ο πατέρας  

η μητέρα  

το σχολείο  

το κορίτσι  

ο αδελφός  

το αγόρι  

το αυτοκίνητο  

το τραπέζι  

η τσάντα  

o φοιτητής  

η κυρία  

το θέατρο  

το ψωμί  
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2. Να γράψετε τα παρακάτω ουσιαστικά στον πληθυντικό αριθμό στην ίδια πτώση, όπως στα 

παραδείγματα: 

Write the plural of the nouns below in the same case with the correct article as in the examples: 

ο μαθητής οι μαθητές 

της γυναίκας των γυναικών 

το  παιδί τα παιδιά 

το βιβλίο  

τον πατέρα  

τη μητέρα  

το σχολείο  

του κοριτσιού  

ο αδελφός  

το αγόρι  

του αυτοκινήτου  

το τραπέζι  

της τσάντας  

το φοιτητή  

η κυρία  

το θέατρο  

το ψωμί  
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Απαντήσεις / Answers 

1. 

ο μαθητής οι μαθητές 

η γυναίκα οι γυναίκες 

το  παιδί τα παιδιά 

το βιβλίο τα βιβλία 

ο πατέρας οι πατέρες / οι πατεράδες 

η μητέρα οι μητέρες 

το σχολείο τα σχολεία 

το κορίτσι τα κορίτσια 

ο αδελφός οι αδελφοί 

το αγόρι τα αγόρια 

το αυτοκίνητο τα αυτοκίνητα 

το τραπέζι τα τραπέζια 

η τσάντα οι τσάντες 

o φοιτητής οι φοιτητές 

η κυρία οι κυρίες 

το θέατρο τα θέατρα 

το ψωμί τα ψωμιά 
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2.  

ο μαθητής οι μαθητές 

της γυναίκας των γυναικών 

το  παιδί τα παιδιά 

το βιβλίο τα βιβλία 

τον πατέρα τους πατέρες / τους πατεράδες 

τη μητέρα τις μητέρες 

το σχολείο τα σχολεία 

του κοριτσιού των κοριτσιών 

ο αδελφός οι αδελφοί 

το αγόρι τα αγόρια 

του αυτοκινήτου των αυτοκινήτων 

το τραπέζι τα τραπέζια 

της τσάντας των τσαντών 

το φοιτητή τους φοιτητές 

η κυρία οι κυρίες 

το θέατρο τα θέατρα 

το ψωμί τα ψωμιά 

 


