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Οπζηαζηηθό ιέγεηαη ε ιέμε πνπ κπνξεί λα είλαη: 

 

 πξόζωπν (άλζξωπνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ) 

 δώα θαη θπηά 

 αληηθείκελα 

 θάηη πνπ βιέπω 

ή δε βιέπω (π.ρ. ε ειεπζεξία) 

 θάηη πνπ θαληάδνκαη 

ή ζθέθηνκαη 

 θάηη πνπ αθνύω 

       ελέξγεηα         [ην καγείξεκα, ην ζηδέξωκα]  

       θαηάζηαζε  [ιύπε, ραξά] 

       ηδηόηεηα        [ εμππλάδα, θαινζύλε] 

 

Π.ρ. Ο δάζθαινο δηνξζώλεη ηα ηεηξάδηα.  

 

Τα νπζηαζηηθά ρωξίδνληαη ζε θύξηα θαη θνηλά. 

 

Τα θύξηα νπζηαζηηθά αξρίδνπλ κε ΚΕΦΑΛΑΙΑ θαη είλαη:  

 ηα νλόκαηα ηωλ αλζξώπωλ (π.ρ. Γηώξγνο, Μαξία) 

 ηα νλόκαηα ηωλ δώωλ (Ρεμ, Νηνξήο) 

 ηα νλόκαηα ηωλ βνπλώλ, ιηκλώλ, πνηακώλ θηι. (π.ρ. 

Παξλαζζόο, Τξηρωλίδα, Πελεηόο) 

 ηα νλόκαηα ρωξώλ, πόιεωλ, λεζηώλ, θηι. (Διιάδα, Αζήλα, Κξήηε) 

 ηα νλόκαηα ηωλ κελώλ, εκεξώλ θαη ενξηώλ (Μάηνο, Τξίηε, Πάζρα) 

 

Τα θνηλά νπζηαζηηθά γξάθνληαη κε κηθξό γξάκκα (π.ρ. γεωξγόο, γάηα, 

ηξαπέδη, θηι.) 

 

Ρήκα δείρλεη ηη θάλω ζε θάπνηνλ ή ζε θάηη, ηη παζαίλω ή ηη κνπ ζπκβαίλεη ή 

ηη ζπκβαίλεη ζε θάπνην νπζηαζηηθό. 

 

π.ρ. Ο δάζθαινο δηνξζώλεη ηα ηεηξάδηα. (ηη θάλεη ν δάζθαινο;; δηνξζώλεη) 

       Τν θαγεηό καγεηξεύεηαη. (ηη παζαίλεη ην θαγεηό;; καγεηξεύεηαη 

 

 

 

Όλνκα______________ 
Δπώλπκν____________           
Ηκεξνκελία_________ 
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1.  Κπθιώλσ ηα ξήκαηα ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: 

 

 Δγώ δηαβάδω έλα παξακύζη πξηλ μαπιώζω ζην θξεβάηη. 

 Ο Νίθνο καζαίλεη πηάλν θαη ε Αιέθα πεγαίλεη κπαιέην. 

 Τα παηδηά παίδνπλ ζην πάξθν θαη γπξίδνπλ ζπίηη πεηλαζκέλα. 

 Δηνηκάδνκαη γηα λα πάω ζην γήπεδν. 

 Τν κωξό ηνπ Ταζνύιε θνηκάηαη θαη ε κεηέξα μεθνπξάδεηαη. 

 Τν Ηξάθιεην είλαη ε κεγαιύηεξε πόιε ηεο Κξήηεο 

 

2. ηελ παξαθάησ ηζηνξία μερώξηζε ηα νπζηαζηηθά θαη ηα ξήκαηα. 

Μηα ζρνιηθή ηζηνξία 

 
             Οπζηαζηηθά                                           Ρήκαηα 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Να βξείηε ηα νπζηαζηηθά θαη ηα ξήκαηα ησλ παξαθάησ πξνηάζεσλ 
θαη λα ηα θαηαηάμεηε ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 Ο Παςχάλησ γράφει. 
 Μπήκε το νερό ςτο αυλάκι. 
 Η Μυρτϊ αγναντεφει το πζλαγοσ. 
 Άλλαξε ο Μανωλιόσ κι ζβαλε τα ροφχα του αλλιϊσ. 
 Οι ηλεκτρονικοί υπολογιςτζσ διευκολφνουν τη μάθηςη και 

προςφζρουν ψυχαγωγία. 
 Το χειμϊνα οι λφκοι κατεβαίνουν από τα ορεινά. 

 
 
 

Ο Μάλνο θαη ν Γηάλλεο κηινύλ. Ο δάζθαινο παξαδίδεη ην κάζεκα. Ο 

Γηώξγνο πεηάεη κηα ζαΐηα. Η Δηξήλε γξάθεη ζην ηεηξάδην. Η δηεπζύληξηα 

κπαίλεη ζηελ ηάμε. Η Μαξία ξωηάεη πόηε ζα ρηππήζεη ην θνπδνύλη. Ο 

Νίθνο δωγξαθίδεη έλα απηνθίλεην. Ο Βαγγέιεο ηζαθώλεηαη κε ηνλ Αιέμε 

θαη ν δάζθαινο θωλάδεη. 
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4. Γηαιέγω θάζε θνξά έλα νπζηαζηηθό θαη έλα ξήκα, πνπ ηαηξηάδνπλ θαη 

γξάθω κηθξέο πξνηάζεηο (Y+Ρ). 

Οπζηαζηηθά 

ε πόξηα, ην θαξάβη, ν άλεκνο, ε νκάδα, ην παηδί, ν κπνγηαηδήο 

Ρήκαηα 

θπζάεη, θιείλεη, δωγξαθίδεη, ηαμηδεύεη, βάθεη, θεξδίδεη  

 

1. Η πόξηα θιείλεη._______________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

3. _____________________________________________________ 

4. _____________________________________________________ 

5. _____________________________________________________ 

6. _____________________________________________________ 

5. Να βξεηο ηα νπζηαζηηθά ηνπ θεηκέλνπ θαη λα ηα γξάςεηο ζηε 

ζσζηή ζηήιε. 

Πέξζη ν ηαύξνο επηζθέθηεθε καδί κε ηνπο γνλείο ηνπ ηε 

ύξν. Έκεηλαλ δέθα κέξεο θαη πέξαζαλ ππέξνρα. 

Κνιύκπεζαλ ζηα λεξά ηνπ Αηγαίνπ, κάδεςαλ βόηζαια, 

έθαγαλ ζε ηαβέξλεο θαη έθαλαλ βόιηα ζηελ θεληξηθή πιαηεία. 

Εθεί βξίζθεηαη ην δεκαξρείν ηεο Εξκνύπνιεο, ηεο 

πξσηεύνπζαο ησλ Κπθιάδσλ. Με ην πινίν ηεο γξακκήο 

πήγαλ θαη ζηελ Σήλν. 

 

Κύξηα νλόκαηα   Κνηλά νπζηαζηηθά 

ηαύξνο    γνλείο 

Ο Τ  Ι Α  Σ Ι Κ Α  Ρ Η Μ Α Σ Α  

    

    

    

    

    

    


