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Συντακτικΰ 
Θεωρία & Ασκήσεις 

 

Φξήζηκεο ζπκβνπιέο γηα λα δηαβάζεηο απνηειεζκαηηθά ηε ζεσξία: 

1. Κάλε κία πξώηε αλάγλσζε 

2. Τπνγξάκκηζε κε κηα μπινκπνγηά ηα βαζηθά ζεκεία 

3. Ξαλαδηάβαζε θνκκάηη- θνκκάηη πξνζπαζώληαο λα θαηαλνήζεηο ζε βάζνο 

4. Γώζε έλα δηθό ζνπ παξάδεηγκα γηα θάζε πεξίπησζε θαη έιεγμε αλ είλαη ζσζηό. 

5. Πξνζπάζεζε λα εμεγήζεηο ζε θάπνηνλ άιιν ηη δηάβαζεο, ζαλ λα είζαη εζύ ν 

δάζθαινο ή ε δαζθάια. 

 

 

Θεωρία 

 

Υπνθείκελν 

Η ιέμε πνπ θαλεξώλεη πνηνο ελεξγεί ή πνηνο παζαίλεη απηό πνπ ιέεη ην ξήκα.  

Σν ππνθείκελν βξίζθεηαη πάληα ζε πηώζε νλνκαζηηθή. 

Γηα λα βξνύκε ην Τπνθείκελν ξσηάκε πνηνο/πνηα/πνηνη. 

Παξαδείγκαηα: 

1. Οη αζιήηξηεο θέξδηζαλ ηνλ αγώλα. 

Ρσηάσ πνηεο; 

Τ = Οη αζιήηξηεο 

2. Σα παηδηά νλεηξεύνληαη ην κέιινλ. 

Ρσηάσ πνηα; 

Τ = Σα παηδηά 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΛΩΑ 

ΤΑΞΗ: Δ 

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ (ΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΚΗΔΙ) 

ΟΝΟΜΑ:  
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Αληηθείκελν 

Η ιέμε πνπ δειώλεη ην πξόζσπν, ην δών ή ην πξάγκα ζην νπνίν κεηαβαίλεη (πεγαίλεη) ε 

ελέξγεηα ηνπ ξήκαηνο. 

Γηα λα βξνύκε ην αληηθείκελν ξσηάκε ηη ή πνηνλ/πνηα. 

Σν αληηθείκελν κπνξεί λα είλαη νπζηαζηηθό, αλησλπκία, νπζηαζηηθνπνηεκέλν επίζεην ή θαη 

κηα νιόθιεξε πξόηαζε. 

Παξαδείγκαηα: 

1. Ο καζεηήο θηηάρλεη κηα θαηαζθεπή. 

Ρσηάσ ηη; 

Α = θαηαζθεπή 

2. Φνβάηαη κήπσο βξέμεη. 

Ρσηάσ ηη; 

Α = κήπσο βξέμεη 

 

Καηεγνξνύκελν 

Κάπνηα ξήκαηα αληί γηα αληηθείκελν παίξλνπλ θαηεγνξνύκελν θαη νλνκάδνληαη ζπλδεηηθά. 

Σν θαηεγνξνύκελν καο δίλεη θάπνηα πιεξνθνξία γηα ην ππνθείκελν. 

Σα πην ζπλεζηζκέλα ζπλδεηηθά ξήκαηα είλαη: είκαη, γίλνκαη, θαίλνκαη, ζεσξνύκαη, 

εθιέγνκαη, αλαθεξύζζνκαη, κνηάδσ, εθιέγνκαη, δηνξίδνκαη, εκθαλίδνκαη, παξνπζηάδνκαη, 

νλνκάδνκαη, γελληέκαη, απνδεηθλύνκαη θ.α. 

Σν θαηεγνξνύκελν βξίζθεηαη πάληνηε ζηελ ίδηα πηώζε κε ην ππνθείκελν θαη κπνξεί λα 

είλαη νπζηαζηηθό, επίζεην, κεηνρή, αξηζκεηηθό, επίξξεκα, εκπξόζεηνο πξνζδηνξηζκόο ή θαη 

νιόθιεξε πξόηαζε. 

Παξαδείγκαηα: 

1. Η Φαίδξα εθιέρηεθε πξόεδξνο ηεο ηάμεο. 

Κ = πξόεδξνο (νπζηαζηηθό) 

2. Σα ξνύρα θαίλνληαη θζαξκέλα. 

Κ = θζαξκέλα (κεηνρή) 

 

Μεηαβαηηθά θαη ακεηάβαηα ξήκαηα 

Σα ξήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη αληηθείκελν γηα ζπκπιεξσζεί ε έλλνηά ηνπο (λα βγάδνπλ λόεκα) 

νλνκάδνληαη Μεηαβαηηθά. 

Σα ξήκαηα πνπ δελ ρξεηάδνληαη αληηθείκελν, νλνκάδνληαη ακεηάβαηα. 

Παξαδείγκαηα: 

1. πλήζσο θνηκάκαη λσξίο. (θνηκάκαη = ακεηάβαην) 

2. Κάζε πξσί ζθαιίδσ ηνλ θήπν. (ζθαιίδσ, παίξλεη αληηθείκελν= κεηαβαηηθό). 
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Μνλόπηωηα θαη δίπηωηα ξήκαηα 

Σα κεηαβαηηθά ξήκαηα ρσξίδνληαη ζε δύν κεγάιεο θαηεγνξίεο, ζηα κνλόπησηα θαη ζηα 

δίπησηα. 

Σα κνλόπησηα ξήκαηα έρνπλ έλα αληηθείκελν. 

Σα δίπησηα ξήκαηα έρνπλ δύν αληηθείκελα. Σα αληηθείκελα κπνξνύλ λα βξίζθνληαη ζηελ 

ίδηα πηώζε ή ζε δηαθνξεηηθή. 

Παξαδείγκαηα: 

1. Ο νηθνδόκνο έρηηζε ηνλ ηνίρν.  

Α = ηνλ ηνίρν,   κνλόπησην 

2. Σα εγγόληα ράξηζαλ ζηνλ παππνύ δώξα.  

Α = δώξα, ζηνλ παππνύ  δίπησην 

3. Σεο είπε ην κπζηηθό  

Α = ηεο, κπζηηθό  δίπησην 

 

Απξόζωπα ξήκαηα θαη απξόζωπεο εθθξάζεηο 

Απξόζσπα ξήκαηα νλνκάδνληαη ηα ξήκαηα πνπ νιόθιεξε πξόηαζε θαη ζπλήζσο 

βξίζθνληαη ζην γ΄ εληθό πξόζσπν. 

Παξάδεηγκα: 

Απαγνξεύεηαη λα θαπλίδεηε. 

 

Απξόζωπν ξήκα    Τπνθείκελν  

 

Δθηόο από ηα απξόζσπα ξήκαηα, ππάξρνπλ θαη νη απξόζσπεο εθθξάζεηο. Απηέο 

ζρεκαηίδνληαη ζπλήζσο κε ην είλαη θαη έλα επίζεην ή νπζηαζηηθό (π.ρ. είλαη αλάγθε). Καη νη 

απξόζσπεο εθθξάζεηο παίξλνπλ σο ππνθείκελν κηα νιόθιεξε πξόηαζε. 

Παξάδεηγκα: 

Είλαη θαθό λα αδηθνύκε ηνπο άιινπο. 

 

Απξόζωπε έθθξαζε   Τπνθείκελν 

 

 

 

 

 



 
 

εξάντας | σχολική μελέτη | δημιουργική γραφή | ρομποτική  

ασκληπιού 41 | 41222 | λάρισα | 2411810173 | infoexadas@gmail.com 

Ασκήσεις 
 

Πξνζνρή: Γηα λα κπνξέζεηο λα ιύζεηο ηηο αζθήζεηο, είλαη απαξαίηεην λα δηαβάζεηο θαιά ηε 

ζεσξία. Πξηλ ιύζεηο θάζε άζθεζε δηάβαζε ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο μαλά ην θνκκάηη ηεο 

ζεσξίαο πνπ ηεο αληηζηνηρεί. 

 

1. Τπνγξάκκηζε ηα ξήκαηα ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο θαη ζεκείσζε αλ είλαη κεηαβαηηθά 

ή ακεηάβαηα. 

Σα πνπιηά θειαεδνύλ. 

Ο ήιηνο ιάκπεη ζηνλ νπξαλό. 

Η κεηέξα ζπκβνπιεύεη ηα παηδηά ηεο. 

Σν ηξέλν ζθύξημε 3 θνξέο. 

Σν θνπδνύλη ρηύπεζε γηα πξώηε θνξά θέηνο. 

Ο δήκαξρνο εθιέρηεθε από ηνπο πνιίηεο. 

Η Ρόδα έδεζε ηελ θνξδέια ηεο. 

Η θπβέξλεζε ςεθίδεη λένπο λόκνπο. 

Οη αζηξνλαύηεο εμεξεπλνύλ ην δηάζηεκα. 

 

2. Βξίζθσ θαη ζεκεηώλσ ην Τπνθείκελν, Ρήκα, Αληηθείκελν θαη Καηεγνξνύκελν ζηηο 

παξαθάησ πξνηάζεηο. Γελ μερλώ λα θάλσ ηηο θαηάιιειεο εξσηήζεηο. 

 

Ο ρεηκώλαο είλαη βξνρεξόο. 

 

Ο πδξαπιηθόο επηζθεπάδεη ηε βξύζε. 

 

Η δηθεγόξνο γξάθεη κηα επηζηνιή. 

 

Ο θνκκσηήο θνπξεύεη ηε ζεία. 

 

Η γηαηξόο δηνξίζηεθε ζην λνζνθνκείν. 

 

Η πεηαινύδεο πεηάλε ςειά ζηνλ νπξαλό. 

 

Ο αζιεηήο θαίλεηαη θνπξαζκέλνο. 
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3. ην παξαθάησ θείκελν λα αλαγλσξίζεηο ζπληαθηηθά ηηο ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο. 

Ο γείηνλάο καο αγόξαζε έλα θαηλνύξην απηνθίλεην λέαο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο θαη 

ην πάξθαξε έμσ από ην ζπίηη ηνπ. Φαίλεηαη ππέξνρν θαη πηζηεύσ πσο όπνηνο ην δεη ζα 

ζπκθσλήζεη καδί κνπ. Υζεο ην απόγεπκα καο πήγε βόιηα ζην δηπιαλό ρσξηό θαη 

πεξάζακε θαηαπιεθηηθά. Μαο είπε πσο ζα καο πάεη πάιη βόιηα  ην επόκελν άββαην. Ο 

γηνο ηνπ είλαη θίινο κνπ θαη ζπκκαζεηήο κνπ. 

Κάζε λέα κέξα θαίλεηαη θαη γίλεηαη όιν θαη πην ελδηαθέξνπζα ε γεηηνληά καο. 

 

4. ην παξαπάλσ θείκελν ππνγξάκκηζε όια ηα ξήκαηα, βξεο ην ππνθείκελό ηνπο θαη 

βάιε Υ ζηε ζηήιε κεηαβαηηθό ή ακεηάβαην όπσο ζην παξάδεηγκα: 

Ρήκα Τπνθείκελν Μεηαβαηηθό Ακεηάβαην 
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5. Να θπθιώζεηο ην απξόζσπν ξήκα ή ηελ απξόζσπε έθθξαζε θαη λα ππνγξακκίζεηο 

ην ππνθείκελό ηνπο. 

Πξέπεη λα κε αθνύζεηο νπσζδήπνηε. 

Γελ πξόθεηηαη λα κηιήζσ ζε θακία πεξίπησζε. 

Γε ζπκθέξεη λα γίλεη όπσο πξνηείλεηο. 

Φαίλεηαη πσο δελ ζα αξγήζεη.  

Αθνύζηεθε πσο ηα θαηάθεξαλ όινη. 

Κξίκα είλαη λα ζπκβεί ηέηνηα αδηθία. 

Δίλαη ώξα λα πάκε ζην ζρνιείν. 

 

6. Να γξάςεηο πξνηάζεηο κε ηα ξήκαηα: αθνύγεηαη, θηάλεη, αμίδεη θαη λα δειώζεηο αλ 

είλαη πξνζσπηθά ή απξόζσπα. 

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

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

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

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

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

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

 

7. Να δηαιέμεηο 3 ζπλδεηηθά ξήκαηα θαη λα θηηάμεηο δηθέο ζνπ πξνηάζεηο. εκείσζε πνην 

είλαη ην θαηεγνξνύκελν. 

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………. 
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8. Γξάςε 3 πξνηάζεηο κε δίπησηα ξήκαηα. 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 


