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ΑΣΤΡΑΔΕΝΗ 
Απλή πρόταση λέγεται μια ομάδα λέξεων που μας δίνει ένα 
ολοκληρωμένο νόημα. 
π.χ. Ο μαθητής διαβάζει τα μαθήματά του. 
 
Υποκείμενο λέγεται το πρόσωπο, το ζώο ή το πράγμα που κάνει ή 
παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μια κατάσταση. 
π.χ. Ο μαθητής διαβάζει τα μαθήματά του. 
Για να βρούμε το Υποκείμενο, κάνουμε την ερώτηση «ποιος». 
 
Ρήμα λέγεται η λέξη που φανερώνει τι κάνει, τι παθαίνει ή σε ποια 
κατάσταση βρίσκεται το υποκείμενο. 
π.χ. Ο μαθητής διαβάζει τα μαθήματά του. 
Για να βρούμε το Ρήμα, κάνουμε την ερώτηση «τι κάνει;» 
 
Αντικείμενο είναι η λέξη της πρότασης που μας δείχνει πού «πηγαίνει» 
αυτό που κάνει το υποκείμενο.  
π.χ. Ο μαθητής διαβάζει τα μαθήματά του. 
Για να βρούμε το Αντικείμενο, κάνουμε την ερώτηση « τι; ποιον; » 
 

1.  Γράψε ένα Υποκείμενο που να ταιριάζει: 

 
   

_________________   επισκευάζει τη βρύση. 

Τον ασθενή εξετάζει  ______________________. 

___________________   κοιμίζει το μωρό. 

 

 
 

2. Γράψε ένα Αντικείμενο που να ταιριάζει: 

Η δασκάλα σβήνει  _____________________. 

Ο παππούς ανάβει ______________________. 

__________________  τρώνε τα παιδιά. 
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