
                                                                                                                                                              

                                                                                                                                      

Greek_13-17 B_13/11 

 

Γράψε τις λέξεις στον πληθυντικό. 

Write the words in the plural. 

Écrivez les mots au pluriel. 

 اكتب الكلمات بصيغة الجمع
 جمع کلمات را بنویسید. 

Ένα One Un   

Πολλά Many Beaucoup   

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                              

                                                                                                                                      

 

Γράψε τις λέξεις στον πληθυντικό. 

Write the words in the plural. 

Écrivez les mots au pluriel. 

 اكتب الكلمات بصيغة الجمع

 جمع کلمات را بنویسید. 

 

Ένα Πολλά 
η πόρτα  

το ποτήρι  

το αστέρι  

η έξοδος  

η είσοδος  

ο άνθρωπος  

η ζώνη  

το αμάξι  

ο δρόμος  

το πεζοδρόμιο  

το κράνος  

το μηχανάκι  

η μαϊμού  

ο αθλητής  

η αθλήτρια  

ο στάδιο  

το γήπεδο  

το χορτάρι  

η σκηνή  

ο φίλος  

η φίλη  

ο γείτονας  

η γειτόνισσα  

 

 



                                                                                                                                                              

                                                                                                                                      

 

Γράψε τις λέξεις στον πληθυντικό. 

Write the words in the plural. 

Écrivez les mots au pluriel. 
 اكتب الكلمات بصيغة الجمع

 بنویسید. جمع کلمات را 

 

Ένα Πολλά 
το άλογο  

ο σκύλος   

η γάτα  

το ποντίκι  

το πρόβατο  

το κατσίκι  

το γουρούνι  

η αγελάδα  

η κότα  

ο κόκορας   

ο γάιδαρος  

το πουλί  

το σαλιγκάρι  

η κατσαρίδα  

το φίδι  

ο λύκος  

η αλεπού  

το τηλέφωνο  

το παράθυρο  

το αυτοκίνητο  

το τραπεζομάντηλο  

ο καναπές  

η πολυθρόνα  

 



                                                                                                                                                              

                                                                                                                                      

 

Γράψε τις λέξεις στον ενικό. 

Write the words in the singular. 

Écrivez les mots au singulier. 

 اكتب الكلمات بصيغة المفرد

 مفرد کلمات را بنویسید. 

 

Ένα Πολλά 
 τα ρούχα 
 τα παντελόνια 

 τα σορτσάκια 
 οι μπλούζες 

 τα πουκάμισα 
 οι φόρμες 

 τα εσώρουχα 
 τα φανελάκια 

 οι πιτζάμες 
 τα καπέλα 

 οι σκούφοι 
 τα γάντια 

 τα κασκόλς 
 τα παπούτσια 
 οι παντόφλες 

 τα αθλητικά παπούτσια 
 τα σανδάλια 

 οι σαγιονάρες 
 τα ρολόγια 

 τα δαχτυλίδια 
 τα σκουλαρίκια 

 τα βραχιόλια 
 τα κομπολόγια 

 



                                                                                                                                                              

                                                                                                                                      

 

Γράψε τις λέξεις στον ενικό. 

Write the words in the singular. 

Écrivez les mots au singulier. 

 اكتب الكلمات بصيغة المفرد

 مفرد کلمات را بنویسید. 

 

Ένα Πολλά 
 τα βουνά 

 οι λόφοι 
 οι κάμποι 

 οι θάλασσες 
 οι λίμνες 
 τα ποτάμια 

 τα χώματα 
 οι δρόμοι 

 οι ανηφόρες 
 οι κατηφόρες 

 τα αυτοκίνητα 
 οι μηχανές 

 τα ποδήλατα 
 τα λεωφορεία 

 τα φορτηγά 
 τα ασθενοφόρα 

 τα ταξί 
 τα αεροπλάνα 
 Τα αερόστατα 

 τα ελικόπτερα 
 τα τρένα 

 τα καράβια 
 οι βάρκες 
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