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ΓΛΩΣΣΑ Β’ ΤΑΞΗΣ

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

Από τα επόμενα ουδέτερα ουσιαστικά, μπορείς να ξεχωρίσεις και να γράψεις
εκείνα που τελειώνουν σε -μα;
το ρεφμα

……………………………………………

το ρεφμα, το παγωτό, το χαλί,
το πλάςμα, το ψζμα, το ράψιμο,
το άνοιγμα, το γάλα, το γράψιμο,
το καφμα, το παλτό

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

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

Ενικόσ αριθμόσ

Πληθυντικόσ αριθμόσ
Να κυμάςαι:
Τα ουδζτερα ουςιαςτικά
που τελειϊνουν ςε -μα
ζχουν μία επιπλζον
ςυλλαβι ςτον
πλθκυντικό.

Μπορείς
να βρεις
τι κάνει
ο καθένας;
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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;

Μπορείς να βάλεις στη σωστή τους θέση τις λέξεις που έχουν τα παιδιά στο
πινακάκι; Πρόσεξε όμως! Κάποιες πρέπει να τις αλλάξεις σε αριθμό και πτώση:
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Συμπλήρωσε τον επόμενο πίνακα, προσέχοντας πού μπαίνει ο τόνος στη γενική
του πληθυντικού. Για βοήθεια μπορείς να συμβουλευτείς τους πίνακες του
βιβλίου σου:

Ενικόσ αριθμόσ
Ονομαςτική
(ποιο;)

Γενική
(τίνοσ;)

Αιτιατική
(ποιο;)

το

ςϊμα

το

κζαμα

το

άρωμα

του
το

Κλητική
(φωνάηω)

Πληθυντικόσ αριθμόσ
Ονομαςτική
(ποια;)

Γενική
(ποιων;)

Αιτιατική
(ποια;)

τα
των
τα

Κλητική
(φωνάηω)

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

Να τι ζμακα:
 Τα ουδζτερα ουςιαςτικά ςε -μα ςχθματίηουν μία επιπλζον ςυλλαβή
ςτθ γενικι του ενικοφ και ςε όλεσ τισ πτϊςεισ του πλθκυντικοφ
αρικμοφ.

 Στα ουδζτερα ουςιαςτικά που τελειϊνουν ςε -μα ο τόνοσ ςτη γενική
του πληθυντικοφ είναι πάντοτε ςτην παραλήγουςα.
 Μερικά ουδζτερα ουςιαςτικά ςε -μα δεν ζχουν ενικό αρικμό. Τα
ςυναντάμε μονάχα ςτον πλθκυντικό αρικμό (π.χ. τα γεράματα,
τα τρεχάματα, τα χαιρετίςματα).
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