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ΓΛΩΣΣΑ 11
Η
 ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΕ –ΜΑ  ΚΑΙ  -ΜΜΑ 

 Τα ουδέτερα ουσιαστικά που λήγουν σε    –μα  (π.χ: το πρόβλημα) δεν έχουν τον ίδιο 

αριθμό συλλαβών σε όλες τους τις πτώσεις και γι’ αυτό ονομάζονται ανισοσύλλαβα. 

Δηλαδή εκτός από την ονομαστική, αιτιατική και κλιτική του ενικού, σ όλες τις 

υπόλοιπες πτώσεις έχουν μια παραπάνω συλλαβή. 

Π.χ.  το πρόβλημα     του προβλήματος 

  τα προβλήματα    των προβλημάτων 

Τα ουδέτερα που λήγουν σε  –μα  προέρχονται και από ρήματα των οποίων το θέμα τους 

είναι τα: π, β, φ, πτ και γράφονται κατά την μετατροπή τους σε ουσιαστικό ΠΑΝΤΑ  με 

δύο  –μμ–  

Π.χ.   γράφω       το γράμμα    βλέπω     το βλέμμα 

   τρίβω    το τρίμμα  απορρίπτω     τα απορρίμματα   

Άσκηση 1 

Να συμπληρώσεις τα κενά στις παρακάτω προτάσεις βάζοντας το κατάλληλο 

ουσιαστικό από το συννεφάκι στο σωστό τύπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 Νομίζω ότι αυτή τη μεριά του τοίχου θα πρέπει να τη βάψουμε με πολλά και 

διαφορετικά ....................................... για να είναι ξεχωριστός. 

 Όταν έρθει η ώρα του ............................................... όλοι κάθονται στις θέσεις τους 

και κάνουν ησυχία. 

 Παρακαλώ θα ήθελα να γράψετε με καθαρά γράμματα τα ........................................ 

σας πάνω στο γραπτό σας. 

 Άκουσα ότι ο Κώστας χρωστάει πολλά ........................................... στην τράπεζα, και 

στους φίλους του. 

 Παιδιά εκεί που θα πάμε δε θέλω να δημιουργήσετε πολλά 

.............................................. γιατί θα μας διώξουν, εντάξει; 

 Δε μου αρέσουν οι Δικηγόροι, γιατί μαθαίνουν να λένε πολλά 

........................................... για να κερδίσουν μια δίκη.  

όνομα,      χρώμα,     πρόβλημα,     διαγώνισμα,   

χρήμα,    δέμα,      πράγμα,     όργωμα,     ψέμα,  

βλέμμα,       μάθημα 



 Τα ................................................ που μπήκαν φέτος στην Ε΄ τάξη, ήταν πολύ 

λιγότερα από πέρυσι.  

 Να μαζέψεις τα ............................................. σου και να μην ξαναέρθεις στο σπίτι μου 

άλλη φορά, μ’ ακούς; 

 Τα ....................................... τα παίρνουμε από το ταχυδρομείο όταν μας ειδοποιήσει ο 

ταχυδρόμος . 

 Στα χωριά υπάρχουν μικρές μηχανές του ........................................... για να μπορούν 

να σκάβουν τους κήπους των σπιτιών τους. 

 Η όψη του ................................................... σου είναι πολύ περίεργη και ακόμη πιο 

άγρια από ότι είναι συνήθως. 

Άσκηση 2 

Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά με τα ουσιαστικά σε –μα και –μμα που 

παράγονται από τα ρήματα που βρίσκονται στις παρενθέσεις. 

 

 Χθες στο σχολείο μάθαμε από τον κύριό μας για τα ................................................... 

(κατορθώνω) του Ηρακλή. 

 Δε μου λες να βάλουμε το ........................................ (καλύπτω) στο αυτοκίνητο για 

καλό και για κακό. 

  Με τις μεγάλες απεργίες των ανθρώπων στην καθαριότητα τα 

............................................. (απορρίπτω)  διπλασιάστηκαν.  

 Πως τα καταφέρνεις και κοιμάσαι κάθε μέρα τα ................................................. 

(ξημερώνω) δεν μπορώ να το καταλάβω. 

 Τα καινούργια .......................................... (στρώνω) είναι ανατομικά και οικολογικά. 

 Για άλλη μια φορά η Ρούλα έβαλε τα ................................................(κλαίω), αν και 

υποσχέθηκε ότι δεν θα το ξανακάνει. 

 Όλοι είμαστε άνθρωποι και  κάνουμε ..................................... (σφάλλω), όμως πρέπει 

να τα αναγνωρίζουμε και να τα διορθώνουμε.  

 Ο Ξέρξης είδε την λαμπρή του ήττα από το ....................................... (υψώνω) του 

όρους Αιγάλεω. 

 Όταν τρώτε να παίρνετε πιάτο για να μην ρίχνεται κάτω ....................................... 

(τρίβω) και μαζεύονται μυρμήγκια.  

 

 


