
                                                                                                                                                         

                                                                                                                                

13-17 B Greek 

Οι αριθμοί. 
Τhe numbers.- 
Les nombres 

 األرقام
اعداد   

1 (ένα) 30 (τριάντα) 

2 (δύο) 40 (σαράντα) 

3 (τρία) 50 (πενήντα) 

4 (τέσσερα) 60 (εξήντα) 

5 (πέντε) 70 (εβδομήντα) 

6 (έξι) 80 (ογδόντα) 

7 (επτά) 90 (ενενήντα) 

8 (οκτώ) 100 (εκατό) 

9 (εννέα) 200 (διακόσια) 

10 (δέκα) 300 (τριακόσια) 

11 (ένδεκα)* 400 (τετρακόσια)* 

12 (δώδεκα)* 500 (πεντακόσια) 

13 (δεκατρία) 600 (εξακόσια) 

14 (δεκατέσσερα) 700 (επτακόσια) 

15 (δεκαπέντε) 800 (οκτακόσια) 

16 (δεκαέξι) 900 (εννιακόσια) 

17 (δεκαεπτά) 1.000 (χίλια) 

18 (δεκαοκτώ) 2.000 (δύο χιλιάδες) 

19 (δεκαεννέα) 3.000 (τρεις χιλιάδες)* 

20 (είκοσι) 4.000 (τέσσερις χιλιάδες)* 

21 (εικοσιένα) 10.000 (δέκα χιλιάδες) 

22 (είκοσι δύο) 100.000 (εκατό χιλιάδες) 

23 (είκοσι τρία) 200.000 (διακόσιες χιλιάδες) 

24 (είκοσι τέσσερα) 300.000 (τριακόσιες χιλιάδες) 

25 (είκοσι πέντε) 1.000000 (ένα εκατομμύριο) 

26 (είκοσι έξι) 2.000.000 (δύο εκατομμύρια) 

27 (είκοσι επτά) 3.000.000 (τρία εκατομμύρια)* 

28 (είκοσι οκτώ) 1.000.000.000 (ένα δισεκατομμύριο) 

29 (είκοσι εννέα) 2.000.000.000 (δύο δισεκατομμύρια)* 

 



                                                                                                                                                         

                                                                                                                                

Θεωρία - Theory - Théorie -  نظریه –نظرية  
 

Ενικός αριθμός-Singular number-singulier-اعداد مفرد 
 

Αρσενικο-masculine-
masculin- مذکر–مذكر   

Θηλυκό-feminine-
féminin-  مونث-مأنث  

Ουδέτερο-neutral-neutre-  محيد
٬اشیاه -  

-ος -α -ο 

-ης -η -ι 

-ας -ου -μα 

-ους   

-ες   

 

 

 

Αρσενικό γένος – παραδείγματα 

-ος ο γιατρός 

-ης ο ποδοσφαιριστής 

-ας ο άντρας 

-ους  ο παππούς 

-ες ο καφές 

 

 

 

Θηλυκό γένος - παραδείγματα 

-α η γυναίκα 

-η η τηλεόραση 

-ου η αλεπού 

 

 

 

Ουδέτερο γένος - παραδείγματα 

-ο το τηλέφωνο 

 

-ι 
το αγόρι 

το κορίτσι 
το παιδί 

-μα το μάθημα 

 

 



                                                                                                                                                         

                                                                                                                                

 
Θεωρία - Theory - Théorie -  نظریه –نظرية  

 
Πληθυντικός αριθμός-Plural number-Pluriel - جمع -  
 

Αρσενικο-masculine-
masculin- مذکر-مذكر   

Θηλυκό-feminine-
féminin-  مونث-مأنث  

Ουδέτερο-neutral -neutre- 
٬اشیاه -محيد   

-ος  => -οι -α => ες -ο => α 

-ης => ες -η =>ες -ι => ια 

-ας => ες -ου => ουδες -μα => ματα 

-ους => ουδες   

-ες => εδες   

 

 

 

Αρσενικό γένος – παραδείγματα 

-οι οι γιατροί 

-ες οι ποδοσφαιριστές 

-ες οι άντρες 

-ουδες  οι παππούδες 

-εδες οι καφέδες 

 

 

 

Θηλυκό γένος - παραδείγματα 

-ες οι γυναίκες 

-ες οι φίλες 

-εις* οι τηλεοράσεις* 

-ου οι αλεπούδες 

 

 

 

Ουδέτερο γένος - παραδείγματα 

-α τα τηλέφωνα 

 

-ια 

τα αγόρια 

το κορίτσια 

τα παιδιά 

-ματα τα μαθήματα 



                                                                                                                                                         

                                                                                                                                

 

 

 

Βάλε τις λέξεις στη σωστή στήλη. 
Put the words in the correct column. 

Mettez les mots dans la colonne correcte. 
ي العمود الصحيح. 

 
 ضع الكلمات ف

 بنویسید.  کلمات ذیل را در رسته درست

 

 

τα τραπέζια, οι καρέκλες, οι πίνακες, οι μαρκαδόροι, τα μολύβια, οι τσάντες, οι τάξεις, οι 

δάσκαλοι, οι δασκάλες, οι μαθητές, οι μαθήτριες, τα σχολεία, τα βιβλία, τα τετράδια, οι 

σβήστρες, οι ξύστρες, οι κασετίνες, οι γυναίκες, οι άντρες, οι μπαμπάδες, οι μαμάδες, οι 

παππούδες, οι γιαγιάδες, οι αδελφοί, οι αδελφές, τα αδέλφια, οι ξάδελφοι, οι ξαδέλφες, τα 

ξαδέλφια, οι θείοι, οι θείες, οι λέξεις, οι τάξεις, οι μέρες, οι μήνες, οι εβδομάδες, τα χρόνια 

 

Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                         

                                                                                                                                

 

Γράψε τις λέξεις στον πληθυντικό αριθμό. 

Write the words in plural. 

Écrivez les mots au pluriel. 
 اكتب الكلمات بصيغة الجمع. 

 جمع کلمات زیر را بنویسید. 

το κεφάλι…………………………………………………………………………………………………….. 

το χέρι………………………………………………………………………………………………………….. 

το πόδι…………………………………………………………………………………………………………. 

το δάκτυλο…………………………………………………………………………………………………… 

το δόντι………………………………………………………………………………………………………… 

το μάτι………………………………………………………………………………………………………….. 

το αυτί………………………………………………………………………………………………………….. 

η μύτη…………………………………………………………………………………………………………… 

το στόμα……………………………………………………………………………………………………….. 

η μπανάνα…………………………………………………………………………………………………….. 

η φράουλα…………………………………………………………………………………………………….. 

ο ανανάς……………………………………………………………………………………………………….. 

ο σκύλος………………………………………………………………………………………………………… 

η γάτα……………………………………………………………………………………………………………. 

ο δρόμος……………………………………………………………………………………………………….. 

το πεζοδρόμιο……………………………………………………………………………………………….. 

το μαγαζί……………………………………………………………………………………………………….. 

το κομμωτήριο……………………………………………………………………………………………….. 

το βιβλιοπωλείο……………………………………………………………………………………………… 

το κρεοπωλείο………………………………………………………………………………………………… 

το φαγητό……………………………………………………………………………………………………….. 

η καρέκλα……………………………………………………………………………………………………….. 

η φίλη……………………………………………………………………………………………………………… 

η αδελφή…………………………………………………………………………………………………………. 

ο φίλος…………………………………………………………………………………………………………….. 

ο αδελφός……………………………………………………………………………………………………….. 

ο μπαμπάς………………………………………………………………………………………………………. 

ο παππούς………………………………………………………………………………………………………. 

το φανάρι……………………………………………………………………………………………………….. 


