
Εκπαιδευτική αφίσα
Ονοματικές και ρηματικές φράσεις



ονοματικές και ρηματικές φράσεις

Ονοματική είναι η φράση που δεν αποτελείται από 
ρήμα αλλά περιέχει ουσιαστικά. Την χρησιμοποιούμε 

συνήθως σε τίτλους άρθρων, βιβλίων, κειμένων, 
διαφημιστικών και σε άλλα.

Ποια φράση ονομάζουμε ονοματική;

παραδείγματα:
Αύξηση της τιμής

Ενοικίαση του σπιτιού
Αγορά προϊόντων

Ρηματική είναι η φράση που έχει ρήμα.
Ποια φράση ονομάζουμε ρηματική;

παραδείγματα:
Αυξήθηκε η τιμή.

Ενοικιάστηκε το σπίτι.
Αγοράστηκαν προϊόντα.

Μετατροπή

Για να μετατρέψουμε μία ονοματική φράση σε ρηματική, 
μετατρέπουμε το ουσιαστικό σε ρήμα και κάνουμε τις 

απαραίτητες αλλαγές ώστε το άλλο ουσιαστικό να γίνει 
υποκείμενο.

παράδειγμα:
Μόλυνση του περιβάλλοντος -> Μολύνεται το περιβάλλον.

Για να μετατρέψουμε μία ρηματική φράση σε ονοματική, 
μετατρέπουμε το ρήμα σε ουσιαστικό και κάνουμε τις 

απαραίτητες αλλαγές.

παράδειγμα:
Αλλάζει το πρόγραμμα. -> Αλλαγή του προγράμματος



όροι χρήσης του υλικού
Όλο το περιεχόμενο του www.thrania.com στο οποίο
περιλαμβάνονται ηλεκτρονικά σχολικά βοηθήματα στην
υπηρεσία flipsnack, εκπαιδευτικά βίντεο στην υπηρεσία
Youtube, φύλλα εργασίας σε μορφή pdf, εκπαιδευτικές αφίσες
σε μορφή pdf, τα .pdf στην κατηγορία συμπληρωματικό υλικό
και τα κείμενα στην κατηγορία με τις δραστηριότητες, αποτελούν
πνευματική ιδιοκτησία του διαδικτυακού τόπου και της Μπέσιου
Χριστίνας. Συνεπώς, κανένα από αυτά δεν μπορεί να
αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης,
διαπραγμάτευσης, τροποποίησης, μετάδοσης ή/ και διανομής με
κάθε τρόπο. Το υλικό του ιστοτόπου διατίθεται με άδεια
Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική
Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
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Ποια φράση ονομάζουμε ονοματική;

παραδείγματα:

Αύξηση της τιμής

Ενοικίαση του σπιτιού

Αγορά προϊόντων
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Ρηματική είναι η φράση που έχει ρήμα.

Ποια φράση ονομάζουμε ρηματική;

παραδείγματα:

Αυξήθηκε η τιμή.

Ενοικιάστηκε το σπίτι.

Αγοράστηκαν προϊόντα.



Μετατροπή



Για να μετατρέψουμε μία ονοματική φράση σε ρηματική, μετατρέπουμε το ουσιαστικό σε ρήμα και κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές ώστε το άλλο ουσιαστικό να γίνει υποκείμενο.



παράδειγμα:

Μόλυνση του περιβάλλοντος -> Μολύνεται το περιβάλλον.



Για να μετατρέψουμε μία ρηματική φράση σε ονοματική, μετατρέπουμε το ρήμα σε ουσιαστικό και κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές.



παράδειγμα:

Αλλάζει το πρόγραμμα. -> Αλλαγή του προγράμματος
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