
 

 

 
Όκμμα: ...............................................................................      Τάλε: ..............          Ημεν.: .................. 

Υπμθείμεκμ 

1.  Σηηξ παναθάης πνμηάζεηξ θύθιςζε ημ νήμα θαη οπμγνάμμηζε ημ οπμθείμεκμ. Ακ δεκ είκαη 

γναμμέκμ ημ οπμθείμεκμ, ζεμείςζέ ημ εζύ ζημ ηέιμξ ηεξ πνόηαζεξ.  

  

Τα ηνηακηάθοιια έπμοκ αγθάζηα.                                  Φάιαζε μ οπμιμγηζηήξ μμο.                                            

 

Απέηοπε ζηηξ ελεηάζεηξ μ Κώζηαξ                                Οη εοαίζζεημη πιεγώκμκηαη εύθμια.    

 

 Ο πιεγςμέκμξ πενίμεκε γηα ώνεξ ημ αζζεκμθόνμ.        Τμ δέκηνμ λενάζεθε. 

 

Δε δηαβάζαμε ηα μαζήμαηά μαξ ζήμενα.                          Μηιώ ζηα παηδηά. 

 

Μεηαθμμίζαμε ζε θαηκμύνημ ζπίηη.                                   Δε ζα ένζς μαδί ζαξ, έπς δμοιεηά.  

 

Ο παηέναξ δηάβαδε εθεμενίδα.               Ο ζθύιμξ έηνεπε ζηεκ αοιή 

 

Κάζηζακ ζημ ηναπέδη.              Τμ γαηάθη πιεγώζεθε ζημ πόδη.     

 

Τα ζνακία θαη μη θανέθιεξ ηεξ ηάλεξ μαξ είκαη θαζανά.      Τναγμοδάξ 

 

Οη μεγάιμη μαξ ζομβμοιεύμοκ κα είμαζηε θαιμί μαζεηέξ. 

 

Ακηηθείμεκμ 

2.  Σε θαζεμηά από ηηξ πνμηάζεηξ πμο αθμιμοζμύκ θύθιςζε ημ νήμα θαη αθμιμύζςξ οπμγνάμμηζε 

με μπιε πνώμα ημ οπμθείμεκμ θαη με πνάζηκμ ημ ακηηθείμεκμ.   

 
Η Ελζνη πλζνει τα πιάτα.                                                Ο διαιτητήσ διζκοψε τον αγϊνα.   
 
Την εκδήλωςη διοργάνωςε ο δήμοσ Λευκωςίασ          Ο Γιϊργοσ τον χτφπηςε. 
 
Ο δάςκαλοσ δεν του εξήγηςε την άςκηςη                      Ο παπποφσ άνοιξε την πόρτα. 
 

Ο πελάτησ του ζδωςε την παραγγελία.                              Έγναρα ηεκ έθζεζε 

 

 Τμ παηδί έθιεηζε ηεκ πόνηα.                                             Κοντεφω να τρελαθϊ     
                                                          
Η πονθαγηά έθαρε ημ δάζμξ.                                             Πήνεξ ημ θαγεηό ζμο; 

 

Η Άκκα ηήξ δώνηζε ημ βηβιίμ.                                            Δηάβαζα ηα μαζήμαηα 

 

 Άκαρα ημκ οπμιμγηζηή.                                                  Ο γεςνγόξ όνγςζε ημ πςνάθη. 

Φσλλάδιο κωδικός: 45.Τρ.28.4.20 
    



 

       Μεηαβαηηθά θαη αμεηάβαηα νήμαηα 

 

3.Υπογράμμιςε τα ρήματα ςτισ προτάςεισ που ακολουθοφν και ςημείωςε (Μ) αν είναι 

μεταβατικά (ζχουν αντικείμενο) και (Α) αν είναι αμετάβατα (δεν ζχουν αντικείμενο). 

Ο Ακηνέαξ πηύπεζε ημ θμοδμύκη.  

Έπαηδακ θνοθηό.  

Περιμζναμε λίγα λεπτά ςτην είςοδο.  

Περίμενα τη φίλη μου να ζρθει.  

Ο δρόμοσ ζκλειςε από τισ κατολιςθήςεισ.  

Η Μαρία ζκλειςε το παράθυρο.  

Το βζλοσ πζτυχε το ςτόχο.  

Το ςχζδιο μασ πζτυχε απόλυτα.  

Η Φνηζηίκα μμύ δηάβαζε έκα βηβιίμ.  

Η γιαγιά ξυπνάει κάθε μζρα πολφ πρωί.  

Η μητζρα ξφπνηςε το Γιάννη για να πάει ςχολείο.  

Άφηςε τισ βαλίτςεσ του ςτην είςοδο.  

Τα δέκηνα λενηδώζεθακ.  

 

1. Με τα παρακάτω ρήματα γράψε προτάςεισ χρηςιμοποιϊντασ τα ςαν μεταβατικά και 

ςαν αμετάβατα, όπωσ ςτο παράδειγμα: κλείνω, πονάω, ανοίγω, χτυπϊ. 

(μεταβατικό)  Τα παιδιά ζκλειςαν την πόρτα.  

(αμετάβατο)   Ο κατάλογοσ ζκλειςε. 

(μεταβατικό) ................................................................................................................. 

(αμετάβατο)  ................................................................................................................. 

(μεταβατικό) ................................................................................................................. 

(αμετάβατο)  ................................................................................................................. 

(μεταβατικό) ................................................................................................................. 

(αμετάβατο)  ........................................................... .......................................   

   

    

 

 


