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

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

Ενικόσ αρικμόσ

Πλθκυντικόσ αρικμόσ
Να κυμάςαι:
Τα ουδζτερα ουςιαςτικά
που τελειϊνουν ςε -ο
γράφονται με όμικρον (ο)
ςτον ενικό αρικμό.

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

Ενικόσ αρικμόσ

Πλθκυντικόσ αρικμόσ

Να κυμάςαι:
Τα ουδζτερα ουςιαςτικά
που τελειϊνουν ςε -ι
γράφονται με γιϊτα (ι) ςτον
ενικό αρικμό.

Πρόςεχε όμωσ!
Υπάρχουν μερικά ουδζτερα
ουςιαςτικά που δε γράφονται με -ι
(γιϊτα) αλλά με -υ (φψιλον).
Αυτά είναι: το βράδυ, το δάκρυ,
το δίχτυ, το δόρυ, το ςτάχυ, το οξφ
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Συμπλήρωσε τους επόμενους πίνακες, προσέχοντας κάθε φορά πού μπαίνει
ο τόνος. Για βοήθεια μπορείς να συμβουλευτείς τους πίνακες του βιβλίου σου:

Ενικόσ αρικμόσ
Ονομαςτικι
(ποιο;)

Γενικι
(τίνοσ;)

Αιτιατικι
(ποιο;)

Όπως
«το βουνό»

Όπως
«το βουνό»
το

νερό

το

του

του

το

το

κάςτρο

Κλθτικι
(φωνάηω)

Πλθκυντικόσ αρικμόσ
Ονομαςτικι
(ποια;)

Γενικι
(ποιων;)

Αιτιατικι
(ποια;)

τα

τα

των

των

τα

τα

Να κυμάςαι:
Τα ουδζτερα ουςιαςτικά
ςε -ο που τονίηονται
ςτθ λιγουςα ι ςτθν
παραλιγουςα
δεν αλλάηουν κζςθ ςτον
τόνο ςε καμία πτϊςθ.

Κλθτικι
(φωνάηω)

Ενικόσ αρικμόσ
Ονομαςτικι
(ποιο;)

Γενικι
(τίνοσ;)

Αιτιατικι
(ποιο;)

Όπως
«το μάρμαρο»

Όπως
«το βουνό»
το

ςφννεφο

το

του

του

το

το

άλογο

Κλθτικι
(φωνάηω)

Πλθκυντικόσ αρικμόσ
Ονομαςτικι
(ποια;)

Γενικι
(ποιων;)

Αιτιατικι
(ποια;)

τα

τα

των

των

τα

τα

Να κυμάςαι:
Μερικά από τα ουδζτερα
ουςιαςτικά ςε -ο
που τονίηονται
ςτθν προπαραλιγουςα
κατεβάηουν τον τόνο ςτθ
Γενικι του Ενικοφ και του
Πλθκυντικοφ Αρικμοφ.

Κλθτικι
(φωνάηω)

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 και τον επόμενο πίνακα, προσέχοντας πού μπαίνει ο τόνος στη
γενική του ενικού και στη γενική του πληθυντικού. Για βοήθεια μπορείς να
συμβουλευτείς τους πίνακες του βιβλίου σου:

Ενικόσ αρικμόσ
Ονομαςτικι
(ποιο;)

Γενικι
(τίνοσ;)

Αιτιατικι
(ποιο;)

το

Όπως
«το χέρι»

Όπως
«το παιδί»

κλειδί

το

μολφβι

Όπως
«το χέρι»

το

του

του

του

το

το

το

ποτιρι

Κλθτικι
(φωνάηω)

Πλθκυντικόσ αρικμόσ
Ονομαςτικι
(ποια;)

Γενικι
(ποιων;)

Αιτιατικι
(ποια;)

τα

τα

τα

των

των

των

τα

τα

τα

Κλθτικι
(φωνάηω)

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

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

Ποιο γράμμα λείπει σε κάθε λέξη; Όμικρον ή ωμέγα; Μπορείς να τα συμπληρώσεις;

Πρόςεχε!
Τα ριματα με -ω.
Τα ουδζτερα
ουςιαςτικά με -ο

Το πρωί ξυπνά… νωρίσ. Πλζν… καλά το πρόςωπ… μου και ζπειτα τρϊ…
το πρωιν… μου. Φορά… τα ροφχα μου, φιλά… τθ μαμά και φεφγ… για το
ςχολεί…. Εκεί ςυναντ… τουσ φίλουσ μου και τουσ καλθμερίη…. Συηθτ… μαηί
τουσ κάτω από το μεγάλ… δζντρ… τθσ αυλισ. Παίη… κρυφτ…, κυνθγθτ… και
άλλα παιχνίδια. Μερικζσ φορζσ όμωσ δεν προςζχ… και πζφτ…. Τι να γίνει!
Αυτά ζχει το παιχνίδι!

Να τι ζμακα:
 Τα ουδζτερα ουςιαςτικά που τελειϊνουν ςε -ο γράφονται όλα με όμικρον.

 Τα ουδζτερα ουςιαςτικά που τελειϊνουν ςε -ι γράφονται με γιώτα εκτόσ
από μερικά που γράφονται με -υ (βράδυ, δάκρυ, ςτάχυ, δίχτυ, δόρυ, οξφ)
 Στα ουδζτερα ουςιαςτικά ςε -ι, ο τόνοσ ςτθ γενικι του ενικοφ και ςτθ
γενικι του πλθκυντικοφ είναι πάντοτε ςτθ λιγουςα.
 Μερικά από τα ουδζτερα ουςιαςτικά ςε -ο που τονίηονται ςτθν
προπαραλιγουςα κατεβάηουν τον τόνο ςτθ γενικι του ενικοφ και ςτθ
γενικι του πλθκυντικοφ αρικμοφ.
 Προςζχω ςτα ριματα να βάηω ςτο τζλοσ -ω (ωμζγα) και ςτα ουδζτερα
ουςιαςτικά -ο (όμικρον).
© Παφλοσ Κώτςθσ
stintaxi.com

