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ΓΛΩΣΣΑ Β’ ΤΑΞΗΣ

ΟΝΟΜΑ:...............................................

Από τα επόμενα θηλυκά ουσιαστικά, μπορείς να ξεχωρίσεις και να γράψεις
εκείνα που τελειώνουν σε -α;
θ φωλιά
……………………………………………

θ φωλιά, θ λεωφόροσ,
θ νεράιδα, θ γραμμι, θ είςοδοσ,
θ μαμά, θ αλεποφ, θ γλϊςςα, θ πόλθ,
θ Κζρκυρα, θ πρόςκεςθ

……………………………………………

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

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

Ενικόσ αριθμόσ

Πληθυντικόσ αριθμόσ
Να κυμάςαι:
Τα θηλυκά ουςιαςτικά
που τελειϊνουν ςε -α
γράφονται με ζψιλον (ε)
ςτον πλθκυντικό.

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

Μπορείς να βρεις και
να γράψεις ονόματα
κοριτσιών που
τελειώνουν σε -α;
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Τι να λείπει άραγε από τις προτασούλες, η ή μήπως οι; Διάβασε προσεκτικά τις
λέξεις και συμπλήρωσε ό,τι λείπει:


η ι οι ;






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

Ποια λέξη λείπει από τις προτάσεις, της ή μήπως τις; Μπορείς να συμπληρώσεις
τη σωστή;

της
τις
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Μπορείς να μεταφέρεις τις προτάσεις από τον ενικό στον πληθυντικό αριθμό;
Το παράδειγμα θα σε βοηθήσει:
Η νεράιδα βγήκε μέσα από τη λί μνη.

Οι νεράιδες βγήκαν μέσα από τις λί μνες .
Η γάτα είναι ζώ ο κατοικίδιο.
…………………………………………………………………………………

Η πόρτα στο κατάστη μα ανοίγει προς τα έξω.
…………………………………………………………………………………

Συμπλήρωσε τον επόμενο πίνακα, προσέχοντας πού μπαίνει ο τόνος στη γενική
του πληθυντικού. Για βοήθεια μπορείς να συμβουλευτείς τους πίνακες του
βιβλίου σου:
Όπφχ
Όπφχ
Όπφχ
«η
ώρα»
«η υάλασσα»
«η ψαρά»

Ενικόσ αριθμόσ
Ονομαςτική
(ποια;)

Γενική
(τίνοσ;)

Αιτιατική
(ποια;)

θ

καρδιά

θ

γυναίκα

θ

τθσ

τθσ

τθσ

τθν

τθν

τθν

μζλιςςα

Κλητική
(φωνάηω)

Πληθυντικόσ αριθμόσ
Ονομαςτική
(ποιεσ;)

Γενική
(ποιων;)

Αιτιατική
(ποιεσ;)

οι

οι

οι

των

των

των

τισ

τισ

τισ

Κλητική
(φωνάηω)

Να προςζχεισ:
Σε αυτι τθν κατθγορία των κθλυκϊν ουςιαςτικϊν,
ςτη γενική του πληθυντικοφ ο τόνοσ είναι πάντοτε
ςτη λήγουςα
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 τώρα και τον επόμενο πίνακα, προσέχοντας και πάλι πού μπαίνει ο
τόνος στη γενική του πληθυντικού. Για βοήθεια μπορείς να συμβουλευτείς και
πάλι τους πίνακες του βιβλίου σου:

Όπφχ
«η ελπίδα»

Όπφχ
«η ταωτότητα»

Ενικόσ αριθμόσ
Ονομαςτική
(ποια;)

Γενική
(τίνοσ;)

Αιτιατική
(ποια;)

θ

αςπίδα

θ

τθσ

τθσ

τθν

τθν

ταχφτθτα

Κλητική
(φωνάηω)

Πληθυντικόσ αριθμόσ
Ονομαςτική
(ποιεσ;)

Γενική
(ποιων;)

Αιτιατική
(ποιεσ;)

οι

οι

των

των

τισ

τισ

Κλητική
(φωνάηω)

Να προςζχεισ:
Σε αυτι τθν κατθγορία των κθλυκϊν ουςιαςτικϊν,
ςτη γενική του πληθυντικοφ ο τόνοσ πηγαίνει
πάντοτε ςτην παραλήγουςα.

Να τι ζμακα:
 Πρζπει να προςζχω τα άρκρα τησ και τισ: Βάηω τθσ (με ιτα) για τθ
μία και τισ (με γιώτα) για τισ πολλζσ.
 Επίςθσ, ςτη γενική του πληθυντικοφ, και αυτά τα ουςιαςτικά
τελειώνουν ςε –ων (με ωμζγα).
 Στα κθλυκά ουςιαςτικά που τελειϊνουν ςε -α πρζπει να προςέχω
τον τόνο ςτη γενική του πληθυντικοφ. Σε μερικά ο τόνοσ πηγαίνει
ςτη λήγουςα, ενϊ ςε κάποια άλλα ςτην παραλήγουςα.
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