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     Ενότητα 2 : Στο σπίτι και στη γειτονιά 

    Τα παιδικά μου παιχνίδια 1 

 

 

 

Θυμάμαι ότι οι διάφορες μορφές που παίρνει ένα ουσιαστικό όταν 

κλίνεται λέγονται πτώσεις (ονομαστική, γενική, αιτιατική, κλητική).  
  

Ας γνωρίσουμε αναλυτικά τη Γενική Πτώση: 

  Για να βρούμε τα ουσιαστικά που είναι σε γενική πτώση, απαντάμε στην  

ερώτηση «ποιανού; ποιανής; τίνος; ποιανών;». 
 

π.χ.  Ποιανού είναι το τετράδιο;  - Του Νίκου. 

Ποιανής είναι η τσάντα; - Της Αλίκης. 

Τίνος είναι το καρότσι; - Του μωρού. 
 

  Όλα τα ουσιαστικά σχηματίζουν τη γενική πληθυντικού σε –ων. 

π.χ. των φρουρών, των χωρών, των κουτιών 
 

Τα άρθρα της γενικής 
 

Γένος Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

αρσενικό του επιβάτη των επιβατών 

θηλυκό της συλλογής των συλλογών 

ουδέτερο του σαλονιού των σαλονιών 

 

 

 

 

1. Σχηματίζω φράσεις βάζοντας το δεύτερο ουσιαστικό στη γενική ενικού. 
 

το πλάτος – ο δρόμος  το πλάτος του δρόμου 

οι σελίδες – το βιβλίο  ______________________________ 

οι στίχοι – το τραγούδι  ______________________________ 

η φωλιά – το πουλί   ______________________________ 

ONOMA: __________________ 

 

 

Γενική Πτώση 

Α σ κ ή σ ε ι ς 
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2. Γράφω τη γενική ενικού και πληθυντικού των παρακάτω ουσιαστικών. 

   Ονομαστική         Γενική ενικού      Γενική πληθυντικού 

ο ποταμός ___________________ ___________________ 

το περιοδικό ___________________ ___________________ 

η αλυσίδα ___________________ ___________________ 

ο λύκος  ___________________ ___________________ 

η βροχή  ___________________ ___________________ 

το παιδί  ___________________ ___________________.  

 

3. Σχηματίζω φράσεις βάζοντας το δεύτερο ουσιαστικό στη γενική πληθυντικού. 

    τα μαγαζιά – οι έμποροι τα μαγαζιά των εμπόρων 

    οι επιβάτες – τα πλοία _________________________________ 

    τα εργαλεία – οι αγρότες _________________________________ 

    το μέλι – οι μέλισσες  _________________________________ 

    οι βάρκες – οι ψαράδες _________________________________ 

 

4. Συμπληρώνω τα κενά των παρακάτω προτάσεων με το κατάλληλο ουσιαστικό   

γράφοντάς το στη γενική μαζί με το άρθρο του στο σωστό αριθμό. 

 

 

 
 

Τα νερά  ___________________ χύνονται στη θάλασσα. 

Τα ονόματα των ___________________ γράφονται με κεφαλαίο. 

Ο σκύλος του βοσκού είναι ο φύλακας _____________________ του. 

Δανείστηκα το ποδήλατο ____________________ μου για να κάνω μία βόλτα. 

Το βούρτσισμα ______________________ είναι απαραίτητο καθημερινά. 

Σήμερα δίνονται οι έλεγχοι ______________________. 

πόλη,  μαθητής,  ποτάμι,  φίλη,  δόντι,  πρόβατο 


