
Le troisième cours



Le féminin des adjectifs / Θηλυκό επιθέτων

• Γενικά, για να σχηματίσουμε το θηλυκό των επιθέτων, προσθέτουμε ένα –e στο 
αρσενικό. π.χ. petit    petite

• Όταν το αρσενικό τελειώνει ήδη σε –e, δεν αλλάζει. π.χ. sympathique     sympatique

• -f            -ve actif            active = δραστήριος-α, ενεργητικός-η  

-er         -ère              léger           légère = ελαφρύς-ιά

-ier -ière dernier       dernière = τελευταίος-α

-eux       -euse amoureux amoureuse = ερωτευμένος-η

-eur -euse travailleur  travailleuse = εργατικός-ή

-teur -teuse menteur    menteuse = ψεύτης-τρα



• Αυτά που τελειώνουν σε -ien, -on, -il, -el, -an, et διπλασιάζουν το τελικό σύμφωνο και 
παίρνουν ένα –e. π.χ. gentil gentille

• Tα επίθετα beau (όμορφος), nouveaux (καινούργιος) και vieux (παλιός) έχουν τρεις
τύπους. Έναν αρσενικό που μπαίνει μπροστά από ουσιαστικά που αρχίζουν από
σύμφωνο: beaux, nouveau, vieux, έναν αρσενικό που μπαίνει μπροστά από
ουσιαστικά που αρχίζουν από φωνήεν ή h: bel, nouvel, vieil και έναν θηλυκό: belle,
nouvelle, vielle π.χ. un beau garçon, un bel oncle, une belle fille

• blanc blanche άσπρος-η
long longue μακρύς-ιά
gros grosse χοντρός-ή
pubic publique δημόσιος-α
doux douce γλυκός-ιά
frais fraîche φρέσκος-ια
grec grecque ελληνικός-ή
turc turque τουρκικός-ή



Exercice / Άσκηση
• Σχηματίστε τον θηλυκό τύπο ανατρέχοντας στον αντίστοιχο κανόνα:
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naturel
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Le pluriel  des adjectifs / 
Πληθυντικός επιθέτων

• Γενικά, για να σχηματίσουμε τον πληθυντικό, προσθέτουμε ένα –s στον ενικό.  
π.χ. belle         belles

• Τα επίθετα που τελειώνουν σε -s, -x, -z δεν αλλάζουν. π.χ. français      français

• -al            -aux     amical        amicaux

-eau        -eaux beau           beaux



Exercice / Άσκηση
• Σχηματίστε τον τύπο του πληθυντικού ανατρέχοντας στον αντίστοιχο κανόνα.
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Exercice / Άσκηση
• Βάλτε τα επίθετα στο θηλυκό και στον πληθυντικό.
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Vocabulaire / Λεξιλόγιο
Μερικά χρήσιμα επίθετα

• bon-bonne = καλός-ή

• beau-bel-belle = ωραίος-α

• laid-e = άσχημος-η

• grand-e = μεγάλος-η

• petit-petite = μικρός-ή

• long-longue = μακρύς-ιά

• mince = λεπτός-ή

• gros-grosse = χοντρός-ή

• jeune = νέος-α

• vieux-viel-vielle = ηλικιωμένος-η, παλιός-ιά

• interessant-e = ενδιαφέρων-ουσα

• gentil-gentille = ευγενικός-ή



• sympathique = συμπαθητικός

• amical-e = φιλικός-ή

• doux-douce = γλυκός-ιά

• heureux-heureuse = ευτυχισμένος-η

• malheureux-malheureuse = δυστυχισμένος-η



Exercice / Άσκηση
• Αντιστοίχιση

• beau-bel-belle                                                         γλυκός-ιά

• grand-e συμπαθητικός-ή

• bon-bonne λεπτός-ή

• laid-e ωραίος-α

• petit-petite φιλικός-ή                                     

• mince ευτυχισμένος-η

• malheureux-malheureuse μεγάλος-η     

• sympathique άσχημος-η                                                     

• gros-grosse καλός-ή

• jeune μικρός-ή

• amical-e χοντρός-ή

• doux-douce δυστυχισμένος-η

• heureux-heureuse νέος-α



• Διαβάζω

Un garçon gentil et amical.

Une bonne amie.

Un vieil homme.

Une vieille photo.

Une femme grosse et grande.

Une très belle fille.

Un roi heureux.

Un chanteur petit et mince.


