
συμπληρωματικό υλικό
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ

γλώσσα
Βρες το υποκείμενο!

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ



1. Το θέατρο έκλεισε για λίγες ώρες.
2. Φωνάξαμε τον τεχνικό για να λύσει το πρόβλημα.
3. Ο κηπουρός φρόντισε τον κήπο.
4. Ο δήμαρχος μας μίλησε για την ιστορία της πόλης.
5. Απαγορεύεται το κάπνισμα.
6. Το σπίτι χτίστηκε πριν τέσσερα χρόνια.
7. Από αύριο θα διαλέγεις εσύ το θέμα της έκθεσής σου..
8. Μίλα πιο δυνατά!
9. Στο σχολείο οι μαθητές μαθαίνουν γραφή και ανάγνωση.
10. Η λίμνη είναι λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω.
11. Την επόμενη εβδομάδα θα φύγω για ταξίδι.
12. Και τα κορίτσια και τα αγόρια θα παίξουν μπάσκετ.
13. Περιμένω πώς και πώς να έρθει το καλοκαίρι.
14. Σήμερα χάλασε ο καιρός.
15. Από εδώ και στο εξής θα τηλεφωνείς κάθε μέρα.
16. Συγνώμη, μπορείτε να μου πείτε τι ώρα είναι;
17. Το φαγητό ψήθηκε και είμαστε έτοιμοι να φάμε.
18. Χάρηκα πολύ που σε είδα.
19. Ο Βασίλης συμμετείχε στον μαραθώνιο.
20. Οι επιστήμονες ισχυρίζονται πως είναι ψέμα.
21. Χρειάζεσαι τη βοήθειά μου;
22. Ο θείος άργησε να έρθει και φύγαμε νωρίτερα.

Να υπογραμμίσεις τα υποκείμενα στις 
παρακάτω προτάσεις.

w w w . t h r a n i a . c o m



του υλικού
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

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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