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ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ – ΑΜΕΤΑΒΑΤΑ  
ΜΟΝΟΠΤΩΤΑ - ΔΙΠΤΩΤΑ 

 

Α.    Τα ρήματα, ανάλογα με το αν δέχονται ή όχι αντικείμενο, 
λέγονται ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ή ΑΜΕΤΑΒΑΤΑ .  

ΑΜΕΤΑΒΑΤΑ ΡΗΜΑΤΑ   Αυτά που έχουν συμπληρωμένο 
νόημα, χωρίς να χρειάζεται να έχουν αντικείμενο .  

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ   Αυτά που παίρνουν 
απαραίτητα αντικείμενο προκειμένου να έχουν 
συμπληρωμένο νόημα. 

Τα μεταβατικά ρήματα μπορεί να είναι μονόπτωτα ή δίπτωτα.  

 

 

 

 

Β.  Τα μεταβατικά ρήματα, ανάλογα με το αν έχουν ένα ή δύο 
αντικείμενα, λέγονται  ΜΟΝΟΠΤΩΤΑ ή ΔΙΠΤΩΤΑ. 

ΜΟΝΟΠΤΩΤΑ λέγονται τα ρήματα που έχουν ένα 
αντικείμενο .  

 

ΔΙΠΤΩΤΑ  λέγονται τα ρήματα που έχουν δύο αντικείμενα,  

το ΑΜΕΣΟ  και το ΕΜΜΕΣΟ .  

 

 

α.  Το ΑΜΕΣΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  είναι αυτό που 

έχουμε μάθει μέχρι τώρα (αυτό, που το βρίσκουμε 
ρωτώντας:  «ποιον» ,  ή «τι»)  και μπαίνει σε πτώση 
αιτιατική.  

β.  Το ΕΜΜΕΣΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ είναι το δεύτερο 

αντικείμενο που το βρίσκουμε ρωτώντας:  «σε ποιον»   και 
μπαίνει σε αιτιατική ή γενική.  

 



 
 
 
 
 
 

 

ΑΜΕΤΑΒΑΤΑ ΡΗΜΑΤΑ 
τα ρήματα 

που δεν έχουν αντικείμενο 

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ  
τα ρήματα 

που έχουν αντικείμενο 

 

ΜΟΝΟΠΤΩΤΑ 
ΡΗΜΑΤΑ 

τα ρήματα που έχουν ένα 
αντικείμενο 

 

π.χ. Η Αγγελική ποτίζει τις γλάστρες. 

ΔΙΠΤΩΤΑ 
ΡΗΜΑΤΑ 

τα ρήματα που έχουν δύο 
αντικείμενα: το άμεσο και 

το έμμεσο 
 

 

1. ΑΜΕΣΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
απαντά στην ερώτηση «ποιον» ή «τι» 

και μπαίνει σε Αιτιατική 
 

 

2. ΕΜΜΕΣΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
απαντά στην ερώτηση «σε ποιον» ή 

«ποιανού» και μπαίνει σε Αιτιατική ή 
Γενική 

 

      Η Μαρία γράφει στον πίνακα  την άσκηση. 

π.χ. Ο Πέτρος ξεκουράζεται. 

π.χ. Ο ήλιος φωτίζει την Γη. π.χ. Δώσε το μολύβι  στον Γιάννη. 

  π.χ. 1.  Ο Πέτρος έδωσε το βιβλίο στην φίλη του. 
 (ποιον; τι έδωσε; - το βιβλίο: άμεσο αντικείμενο)  (σε ποιον; - στην φίλη του: έμμεσο αντικείμενο) 
2.  Έδωσε ένα φιλί  της γιαγιάς του και έφυγε για το σχολείο. 
(τι έδωσε; - ένα φιλί: άμεσο αντικείμενο)   (ποιανής; - της γιαγιάς: έμμεσο αντικείμενο) 
3.Ο Αλέξης του χάρισε το μολύβι. 
(τι χάρισε; -το μολύβι: άμεσο αντικείμενο)  (σε ποιον; - σ΄αυτόν- του: έμμεσο αντικείμενο) 
 
 
 


