PARTS OF SPEECH

(μέρη του λόγου)

 Nouns (ουςιαςτικά)
Τα ουςιαςτικϊ εύναι τα ονόματα τα οπούα δύνουμε ςε ανθρώπουσ, ςε
πρϊγματα, ςε ζώα, ςε τόπουσ και ςε αιςθόματα.
This is a hat.
Mary is my sister.
The book is on the desk.
 Articles (άρθρα)
Τα ϊρθρα ςτα αγγλικϊ εύναι οι λϋξεισ a,an και the και μπαύνουν πριν από τα
ουςιαςτικϊ.
Α ball.
An elephant.
The book. The rulers.
 Adjectives (επίθετα)
Τα επύθετα χρηςιμοποιούνται για να περιγρϊψουν ουςιαςτικϊ. Στα αγγλικϊ
τα επύθετα δεν ϋχουν πληθυντικό αριθμό.
A white dress.
Α clever boy.
A tall tree.
White dresses.
Clever boys.
Tall trees

 Pronouns (αντωνυμίεσ)

Οι αντωνυμύεσ εύναι οι λϋξεισ οι οπούεσ χρηςιμοποιούνται αντύ για
ουςιαςτικϊ.
Petros →he Αnnα→she apple →it Nikos and Tania →they.
 Prepositions (προθέςεισ)
Οι προθϋςεισ εύναι λϋξεισ οι οπούεσ χρηςιμοποιούνται με ρόματα και
ουςιαςτικϊ και μασ δύνουν πληροφορύεσ για τόπο, χρόνο, κύνηςη κ.λ.π.
The dog is on the bed.
I go to school.
We eat breakfast at 8 o'clock.
 Verbs ( ρήματα)
Τα ρόματα εύναι λϋξεισ που περιγρϊφουν πρϊξεισ και καταςτϊςεισ.
Τα ρόματα ϋχουν χρόνουσ για να δεύχνουν πότε γύνεται μια πρϊξη.
I sleep in the sofa.
I will run in the Marathon. I opened the window.
 Conjunctions ( ςύνδεςμοι)
Οι ςύνδεςμοι εύναι λϋξεισ οι οπούεσ ενώνουν δύο λϋξεισ, δύο φρϊςεισ ό δύο
προτϊςεισ μαζύ.
I am fat but I am rich too.
The lion and the mouse.
 Adverbs ( επιρρήματα)
Τα επιρριματα είναι λζξεισ οι οποίεσ προςδιορίηουν ζνα ριμα, ζνα επίκετο ι ζνα
άλλο επίρρθμα.
Joseph works hard.
That bird is singing beautifully.
 interjections ( επιφωνήματα)
Τα επιφωνόματα εύναι λϋξεισ, φρϊςεισ ό όχοι οι οπούοι εκφρϊζουν ςυναύςθημα
και ςυνόθωσ με αρκετϊ ηχηρό τρόπο.
Ouch! That hurts!"
Wow! That’s great news.
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Γράψε τις λέξεις μέσα στον πίνακα ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν.
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