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

Από τα επόμενα αρσενικά ουσιαστικά, μπορείς να ξεχωρίσεις και να γράψεις
εκείνα που τελειώνουν σε -ος;
ο ουρανόσ

ο ουρανόσ, ο φοφρναρησ,
ο ποιητήσ, ο φπνοσ, ο μαθητήσ, ο κουρζασ,
ο δρόμοσ, ο παπποφσ, ο χρόνοσ,
ο μάςτορασ, ο ρινόκεροσ

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………….....

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

Ενικόσ αριθμόσ

Πληθυντικόσ αριθμόσ

Να θυμάςαι:
Τα αρςενικά ουςιαςτικά
που τελειώνουν ςε -οσ
γράφονται με όμικρον (ο)
ςτον ενικό αριθμό και με
όμικρον γιώτα (οι) ςτον
πληθυντικό.

Θυμάςαι;
Το πρώτο γράμμα ςτα ονόματα
είναι πάντοτε Κ………………………

Μπορείς να βρεις και
να γράψεις ονόματα
συμμαθητών σου
ή φίλων σου που
τελειώνουν σε -ος;
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Πήγαινε τώρα από τον ενικό αριθμό στον πληθυντικό σε ολόκληρες τις προτάσεις,
όπως στο παράδειγμα:

Ενικόσ αριθμόσ

Πληθυντικόσ αριθμόσ

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

Ξέρεις πώς λέμε τη φωνή μερικών ζώων; Δες τα ζώα αριστερά και προσπάθησε
να βρεις ποιο κάνει τι:

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 ενικού, στη γενική του πληθυντικού και στην αιτιατική του πληθυντικού. Για
βοήθεια μπορείς να συμβουλευτείς τους πίνακες του βιβλίου σου:

Ενικόσ αριθμόσ
Ονομαςτική
(ποιοσ;)

Γενική
(τίνοσ;)

Αιτιατική
(ποιον;)

Όπως
«ο άνθρωπος»

Όπως
«ο δρόμος»

ο

γζροσ

ο

δάςκαλοσ

Όπως
«ο καιρός»

ο

του

του

του

τον

τον

τον

λαόσ

Κλητική
(φωνάηω)

Πληθυντικόσ αριθμόσ
Ονομαςτική
(ποιοι;)

Γενική
(ποιων;)

Αιτιατική
(ποιουσ;)

οι

οι

οι

των

των

των

τουσ

τουσ

τουσ

Κλητική
(φωνάηω)

Να προςζχεισ:
Σε αυτή την κατηγορία των αρςενικών ουςιαςτικών,
ςτη γενική του ενικοφ, ςτη γενική του πληθυντικοφ
και ςτην αιτιατική του πληθυντικοφ
ο τόνοσ δεν είναι πάντα ςτην ίδια θζςη.

Να τι ζμαθα:
 Τα αρςενικά ουςιαςτικά ςε -οσ γράφονται με όμικρον
 Στα αρςενικά ουςιαςτικά που τελειώνουν ςε -οσ πρζπει να
προςζχω τον τόνο ςτη γενική του πληθυντικοφ. Σε μερικά
πρζπει να προςζχω τον τόνο και ςτη γενική του ενικοφ, αλλά
και ςτην αιτιατική του πληθυντικοφ.
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