
                                    ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ  Δ΄ ΤΑΞΗΣ                     ΑΡ. ΦΥΛ. 10 
Παραγωγή λέξεων –Ονοματικές και ρηματικές φράσεις 

Όνομα: __________________________  
 
  

 

 

 

 

 
1. Γράφω στη σωστή στήλη τα ρήματα που σχηματίζονται από τις παρακάτω λέξεις: 

(όπλο, κοντός, αφρός, στεφάνι, τσουβάλι, πίστη, ήσυχος, θυμός, παιδί, σάπιος αθώος, 
κομμάτι, παχύς, ζήλια, δοκιμή, θερμός, μάτι, όνομα)  

 
Σε -ίζω Σε –ώνω Σε -αίνω 

   
   
   

  
Σε -εύω Σε –άζω Σε -ιάζω 

   

   

   
 
2. Συμπληρώνω τις προτάσεις με τα ρήματα που παράγονται από τις λέξεις της 

παρένθεσης στον κατάλληλο τύπο του ενεστώτα ή του αορίστου (ανάλογα με το νόημα): 
 

• Ο πατέρας μου κλαδεύει (κλαδί) τα δέντρα του κήπου και ______________ 
(μάζεμα) τα κλαδιά. 

• Τον χειμώνα ______________ (χιόνι) συχνά στο χωριό μου. 
• Τα παιδιά έτρεξαν και την ______________ (αγκαλιά) χαρούμενα. 
• Η παρουσίαση, χθες ______________ (αρχή) στις οχτώ το πρωί και 

______________ (τέλος) λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. 
• Η μητέρα μου  ______________ (κόπος) με τις δουλειές  του σπιτιού.  
• Πάμε στον φούρνο της γειτονιάς και ______________ (αγορά) φρέσκο ψωμί. 
• Όταν εγώ _____________ (ταξίδι) με πλοίο, το κύμα με ____________ (ζάλη). 
• Όταν ______________ (νύχτα), τα πουλιά ______________ (φωλιά). 

 
 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
Μπορώ να φτιάξω νέες λέξεις προσθέτοντας καταλήξεις σε λέξεις που ήδη υπάρχουν. 
Η διαδικασία αυτή λέγεται παραγωγή. Η πρώτη λέξη από την οποία παράγεται μια άλλη λέξη 
λέγεται πρωτότυπη. Η λέξη που παράγεται από την πρωτότυπη λέγεται παράγωγη. 
Πολλές λέξεις φτιάχνονται από άλλες. 
π.χ.  Ρήματα από ουσιαστικά:  τέλος → τελειώνω, όνειρο → ονειρεύομαι 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Μετατρέπω τις παρακάτω ρηματικές φράσεις σε ονοματικές: 

 
• Αποζημιώνονται οι αγρότες της περιοχής. 

___________________________________________________________ 
• Διορθώνω τα λάθη μου. 

___________________________________________________________ 
• Απομακρύνονται οι κάτοικοι από την περιοχή. 

___________________________________________________________ 
• Χρησιμοποιώ ειδικά μηχανήματα. 

___________________________________________________________ 
• Διακόπηκε το ηλεκτρικό ρεύμα. 

___________________________________________________________ 
 
4. Ξαναγράφω τις προτάσεις με άλλο τρόπο, όπως στο παράδειγμα: 

 
• Η άσκηση μας κάνει δυνατούς.   

Η άσκηση μας δυναμώνει. 
• Η ηλιοθεραπεία μας κάνει πιο μαύρους.  

 __________________________________________________________ 
• Τα γλυκά μας κάνουν πιο χοντρούς.  

__________________________________________________________ 
• Ο πατέρας κάνει άσπρο τον τοίχο.  
• __________________________________________________________ 

Εδώ ο δρόμος γίνεται στενός. 
__________________________________________________________ 

• Τα μάγουλα του κοριτσιού είναι κόκκινα.  
__________________________________________________________ 

 
 

 

Κάθε πρόταση αποτελείται από δύο βασικά μέρη: α)την ονοματική φράση  και β)τη ρηματική 
φράση.  
α)Ονοματική φράση λέγεται μια φράση όταν οι λέξεις από τις οποίες αποτελείται είναι 
ονόματα, ουσιαστικά συνήθως αλλά και επίθετα. π.χ. Η μόλυνση της ατμόσφαιρας 
β)Ρηματική φράση λέγεται μια φράση όταν περιλαμβάνει ρήμα. π.χ. Το κλίμα αλλάζει. 

Μπορούμε να μετατρέψουμε την ονοματική φράση σε ρηματική και το αντίστροφο. π.χ. 
Ονοματική φράση: Η υπογραφή συμφωνίας για το περιβάλλον. 

Ρηματική φράση: Υπογράφτηκε συμφωνία για το περιβάλλον. 


