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ΓΛΩΣΣΑ Β’ ΤΑΞΗΣ
ΟΝΟΜΑ:...............................................

Μπορείς να πας στα επόμενα ουσιαστικά από τον ενικό αριθμό στον πληθυντικό
και αντίστροφα;

Ενικόσ αρικμόσ

Ρλθκυντικόσ αρικμόσ
Να κυμάςαι:
Τα αρςενικά ουςιαςτικά
που τελειϊνουν ςε -θσ
γράφονται με ιτα (θ)
ςτον ενικό αρικμό και με
ζψιλον (ε) ςτον
πλθκυντικό.

Μπορείς να βρεις και να γράψεις ονόματα συμμαθητών σου ή φίλων σου που
τελειώνουν σε -ης;
Να κυμάςαι:
Τα ουςιαςτικά που ςθμαίνουν
ςυγκεκριμζνα ονόματα
ανκρϊπων, ηϊων, φυτϊν,
αντικειμζνων, τα λζμε κφρια.

Πλα τα υπόλοιπα ουςιαςτικά,
τα λζμε κοινά.
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Πήγαινε τώρα από τον ενικό αριθμό στον πληθυντικό και στα επόμενα ουσιαστικά:

Ενικόσ αρικμόσ

Ρλθκυντικόσ αρικμόσ

Να κυμάςαι:
Μερικά αρςενικά
ουςιαςτικά ςε -θσ
ςτον πλθκυντικό
γίνονται -θδεσ.

Μπορείς να ενώσεις τις δύο λέξεις, αλλάζοντας το άρθρο της δεύτερης και
φτιάχνοντας προτάσεις, όπως στο παράδειγμα;
Τίνος;

Πώς λέγεται ο καθένας από τους παρακάτω;

Σο Φφλλο Εργαςίασ παρζχεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔEΤΣΙΚΗ ΧΡΗΗ
ςφμφωνα με τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτθν ιςτοςελίδα www.stintaxi.com
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Συμπλήρωσε τον επόμενο πίνακα, προσέχοντας πού μπαίνει ο τόνος στη γενική
του πληθυντικού. Το παράδειγμα με το ουσιαστικό «ο αθλητής» θα σε βοηθήσει:

Ενικόσ αρικμόσ
Ονομαςτικι
(ποιοσ;)

Γενικι
(τίνοσ;)

Αιτιατικι
(ποιον;)

ο

ακλθτισ

ο

του

ακλθτι

του

του

τον

ακλθτι

τον

τον

Κλθτικι

χάρτθσ

ο

λογιςτισ

ακλθτι

(φωνάηω)

Ρλθκυντικόσ αρικμόσ
Ονομαςτικι
(ποιοι;)

Γενικι
(ποιων;)

Αιτιατικι
(ποιουσ;)

Κλθτικι
(φωνάηω)

οι

ακλθτζσ

οι

οι

των

ακλθτών

των

των

τουσ

τουσ

τουσ ακλθτζσ
ακλθτζσ

Να προςζχεισ:
Σε αυτι τθν κατθγορία των αρςενικϊν ουςιαςτικϊν,
ςτθ γενικι του πλθκυντικοφ ο τόνοσ πθγαίνει
ςτθν τελευταία ςυλλαβι (λήγουσα)

Ποια λέξη λείπει από τις προτάσεις, τον ή μήπως των; Μπορείς να συμπληρώσεις
τις σωστές;

τον
των

Μερικοί άνκρωποι μάλωναν για το ποιοσ κάνει τθ ςθμαντικότερθ δουλειά. «Αν
δεν υπιρχε θ δουλειά ……… τςαγκάρθδων, δε κα είχε κανείσ παποφτςια», ζλεγε ο
ζνασ. «……… φοφρναρθ να ευχαριςτείτε για το ψιςιμο ……… ψωμιϊν», πετάχτθκε ο
δεφτεροσ. «Τι λζτε; Αν βλζπατε άδειο ……… πάγκο ……… μανάβθδων, ποφ κα
βρίςκατε φροφτα και λαχανικά»; είπε ζνασ τρίτοσ. «Και ……… κόπο ……… αγροτϊν,
δεν τον λογαριάηετε»; μπικε ςτθν κουβζντα ζνασ τζταρτοσ.
Τότε, ζνασ γζροσ ςοφόσ, που κακόταν ςκεφτικόσ, τουσ είπε: «Οι δουλειζσ όλων
……… ανκρϊπων είναι ςθμαντικζσ, κακεμιά με ……… δικό τθσ τρόπο. Όλοι ζχουμε
ανάγκθ τουσ άλλουσ κι εκείνοι ζχουν ανάγκθ εμάσ».
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Συμπλήρωσε τώρα και τον επόμενο πίνακα, προσέχοντας και πάλι πού μπαίνει ο
τόνος στη γενική του πληθυντικού. Το παράδειγμα με το ουσιαστικό
«ο καφετζής» θα σε βοηθήσει:

Ενικόσ αρικμόσ
Ονομαςτικι
(ποιοσ;)

Γενικι
(τίνοσ;)

Αιτιατικι
(ποιον;)

ο

καφετηισ

ο

του

καφετηι

του

του

τον

καφετηι

τον

τον

Κλθτικι

βαρκάρθσ

ο

μανάβθσ

καφετηι

(φωνάηω)

Ρλθκυντικόσ αρικμόσ
Ονομαςτικι
(ποιοι;)

Γενικι
(ποιων;)

Αιτιατικι
(ποιουσ;)

Κλθτικι
(φωνάηω)

οι

καφετηιδεσ

οι

οι

των

καφετηιδων

των

των

τουσ

τουσ

τουσ καφετηιδεσ
καφετηιδεσ

Να προςζχεισ:
Σε αυτι τθν κατθγορία των αρςενικϊν ουςιαςτικϊν,
ςτθ γενικι του πλθκυντικοφ ο τόνοσ παραμζνει ςτθ
ςυλλαβι που βρίςκεται.

Να τι ζμακα:
 Στα αρςενικά ουςιαςτικά που τελειϊνουν ςε -θσ πρζπει να
προςζχω τον τόνο ςτθ γενικι του πλθκυντικοφ. Σε όςα
ςχθματίηουν πλθκυντικό ςε –εσ, ο τόνοσ πθγαίνει ςτθ λιγουςα,
ενϊ ςε όςα ςχθματίηουν πλθκυντικό ςε –θδεσ, ο τόνοσ
παραμζνει ςτθν ίδια ςυλλαβι!
 Επίςθσ, ςτθ γενικι του πλθκυντικοφ, και αυτά τα ουςιαςτικά
τελειώνουν ςε –ων (με ωμζγα).
 Ακόμα, τα ουςιαςτικά που ςθμαίνουν ονόματα, λζγονται κφρια.
Τα υπόλοιπα λζγονται κοινά.

Σο Φφλλο Εργαςίασ παρζχεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔEΤΣΙΚΗ ΧΡΗΗ
ςφμφωνα με τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτθν ιςτοςελίδα www.stintaxi.com
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