
 

 

 

 
 

 
 

 

 

  

 
 
 
 

 

Ας δούμε πώς κλίνεται: 
 

 Ενικός   αριθμός 

Ονομ. ο κήπος δάσκαλος πετεινός 

Γεν. του κήπου δασκάλου πετεινού 

 Αιτ.  το(ν) κήπο δάσκαλο πετεινό 

Κλητ. - κήπε δάσκαλε πετεινέ 
 

 

 

 

 

 
 

 

Τι πρέπει να προσέξω στα αρσενικά ουσιαστικά σε -ος; 
 

 Τα αρσενικά ουσιαστικά σε –ος, στην κλητική ενικού αριθμού τελειώνουν σε -ε.  
 

π.χ. κήπος – κήπε 
 

 Όταν έχουν τρεις συλλαβές και τονίζονται στην προπαραλήγουσα 

κατεβάζουν τον τόνο στην παραλήγουσα στη γενική πτώση του ενικού  και 

στη γενική και αιτιατική του πληθυντικού αριθμού. 
 

π.χ. ο δάσκαλος – του δασκάλου, των δασκάλων, τους δασκάλους 

 
Ας κάνω τώρα εξάσκηση… 

 

1. Βρίσκω ονόματα συμμαθητών μου ή φίλων μου που τελειώνουν σε -ος. 
 

______________________________________________________ 
 

______________________________________________________ 

Πληθυντικός   αριθμός 

Ονομ. οι κήποι δάσκαλοι πετεινοί 

Γεν. των κήπων δασκάλων πετεινών 

Αιτ. τους κήπους δασκάλους πετεινούς 

Κλητ. - κήποι δάσκαλοι πετεινοί 

ONOMA: ________________________ 
 

Τα αρσενικά ουσιαστικά που τελειώνουν σε –ος 

γράφονται με όμικρον (ο) στον ενικό και με όμικρον 

γιώτα (οι) στον πληθυντικό αριθμό. 
 

π.χ ο λαγός – οι λαγοί, ο άνθρωπος – οι άνθρωποι 
          



 

2. Πηγαίνω από το ενικό στον πληθυντικό και το αντίστροφο. 
 

    ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
    

ο βράχ__ς    οι βράχοι 

ο σκύλ__ς    ______________________ 

ο φάρ__ς    ______________________ 

ο άγγελ__ς    ______________________ 

ο γιατρ__ς    ______________________ 

_________________  οι υπάλληλοι 

_________________  οι μισθοί 

_________________  οι λαοί 

_________________  οι οικισμοί 

_________________  οι όροφοι 

 

3. Βάζω τα ουσιαστικά της παρένθεσης στη σωστή πτώση στις προτάσεις. 
 
 

Τα πανιά του πλοίου φούσκωσαν με τη δύναμη του __________________ 

(άνεμος). 

Ο διευθυντής δέχτηκε στο γραφείο του τον __________________ (πρόεδρος)  

του __________________ (σύλλογος) γονέων. 

Οι __________________(κηπουρός) φρόντιζαν τους __________________ 

(λαχανόκηπος). 

Η φωνή των __________________ (βάτραχος) είναι χαρακτηριστική. 
  

4. Κάνω φράσεις όπως το παράδειγμα. 
 
 

η τσάντα – ο δικηγόρος          - η τσάντα του δικηγόρου 
 

το γραφείο – ο δήμαρχος     - ____________________________________ 

η  στολή – ο αστυνομικός       - ____________________________________ 

τα σπίτια – οι κάτοικοι   - ____________________________________ 

τα δικαιώματα – οι άνθρωποι - ____________________________________ 

 

5. Κλίνω στο τετράδιο: ο χρόνος, ο πίθηκος. 


