1. ΘΕΜΑ
Αµετάβατα ρήµατα
2. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
αναπαύοµαι, αναπνέω, γελώ, γίνοµαι, δακρύζω, διψάω, δουλεύω, είµαι, εργάζοµαι, έρχοµαι,
κάθοµαι, κοιµάµαι, λάµπω, µένω, ντύνοµαι, ξεκουράζοµαι, πεινάω, πλένοµαι, πρέπει,
πρόκειται, σηκώνοµαι, τρέχω
3. ΕΠΙΠΕ∆Ο-ΒΑΘΜΟΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ
3 ΕΚΠΑ
4. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ
Ρήµατα (γενικά)
Πτώσεις (ουσιαστικών)
Αντωνυµίες
5. ΠΙΘΑΝΑ ΛΑΘΗ
Λανθασµένη σύνταξη αµετάβατων ρηµάτων µε αντικείµενο.
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αµετάβατα είναι τα ρήµατα τα οποία δε συνδυάζονται µε αντικείµενο. Αµετάβατα ρήµατα
είναι:
α) Τα ρήµατα που είναι στην ενεργητική φωνή και δηλώνουν ενέργεια η οποία δε µεταβαίνει
σε κάτι άλλο:
Το παιδί χαµογελάει.
Άλλα ρήµατα αυτού του τύπου είναι: αναπνέω, απεργώ, δακρύζω, εφηµερεύω, µένω,
ροχαλίζω, τρέχω, χαµογελώ, χορεύω κτλ.
β) Τα ρήµατα που είναι στην ενεργητική φωνή και δηλώνουν µια κατάσταση:
Τα ποτήρια λάµπουν.
Το µωρό πεινάει.
Άλλα ρήµατα αυτού του τύπου είναι: διψάω, ιδρώνω, πεθαίνω, πονάω κτλ.
γ) Τα ρήµατα που είναι στην παθητική φωνή και δηλώνουν ενέργεια:
Ο πατέρας µου σηκώνεται νωρίς το πρωί.
Άλλα ρήµατα αυτού του τύπου είναι: εργάζοµαι, έρχοµαι, ετοιµάζοµαι, ξεκουράζοµαι κτλ.
δ) Τα ρήµατα που είναι στην παθητική φωνή και δηλώνουν µια κατάσταση:
Το βράδυ συνήθως κάθεται στο µπαλκόνι του σπιτιού του.
Ο πατέρας αναπαύεται.
Άλλα τέτοια ρήµατα είναι: κοιµάµαι, λιάζοµαι, λυπάµαι, φοβάµαι.
ε) Τα ρήµατα που είναι στην παθητική φωνή και παράγονται από ενεργητικά µεταβατικά
ρήµατα:
Το διαµέρισµα βάφτηκε από τους µαστόρους.
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στ) Τα ρήµατα που έχουν αυτοπαθητική σηµασία και τα οποία παράγονται από ενεργητικά
µεταβατικά ρήµατα:
Ο Γιάννης ξυρίζεται.
Άλλα τέτοια ρήµατα είναι βάφοµαι (<βάφω), ντύνοµαι (<ντύνω), πλένοµαι (<πλένω),
χτενίζοµαι (<χτενίζω) κτλ.
ζ) Τα ρήµατα που έχουν και τον αµετάβατο και το µεταβατικό τύπο, αλλά µε διαφορετική
σηµασία:
Ο Γιώργος πονάει. (αλλά: Ο Γιώργος σε πονάει.)
Άλλα τέτοια ρήµατα είναι γελώ – γελώ κάποιον, γυαλίζω – γυαλίζω κάτι, δουλεύω – δουλεύω
κάποιον κτλ.
η) Επίσης, αµετάβατα είναι και τα συνδετικά ρήµατα (που συνδυάζονται µε µια ονοµατική ή
επιθετική φράση που λειτουργεί ως κατηγορούµενο), όπως το είµαι, γίνοµαι κτλ.
Ο Κώστας είναι ο διευθυντής µας.
Ο Βασίλης έγινε πολύ σοβαρός.
θ) Υπάρχουν και τα απρόσωπα αµετάβατα ρήµατα, όπως µπορεί, πρέπει, πρόκειται, φαίνεται
κτλ., τα οποία απαιτούν ως συµπλήρωµα µια πρόταση:
Πρέπει να τον δω.
Τι πρόκειται να συµβεί;
Φαίνεται ότι δεν είναι καλά.
7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Στόχος µας είναι να καταλάβουν οι µαθητές ότι τα αµετάβατα ρήµατα δεν παίρνουν
συµπλήρωµα (αντικείµενο). Ένας απλός τρόπος θα ήταν να δίνει ο διδάσκων απλές φράσεις
µε αµετάβατα και µεταβατικά ρήµατα και να ζητά από τους µαθητές να βρουν το αντικείµενο
των ρηµάτων ρωτώντας µε τα «τι;», «ποιανού, ποιανής;». Έτσι, θα αντιληφθούν ότι υπάρχουν
και ρήµατα που δεν παίρνουν αντικείµενο.
8. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ
ΓΓ22: Μεταβατικά ρήµατα
ΓΓ23: Εναλλαγή µεταβατικής-αµετάβατης σύνταξης
9. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Γλωσσικές Ασκήσεις: 406-407.

2

