
                               ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

                                           ΤΑΞΗ: Β ΓΥΜΑΣΙΟΥ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η: ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ/ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ: Β3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-

ΜΟΝΟΠΤΩΤΑ ΚΑΙ ΔΙΠΤΩΤΑ ΡΗΜΑΤΑ 

 

Έχει προηγηθεί η διδασκαλία της ενότητας, η θεωρία και η εξάσκηση των μαθητών 

στο συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο (μεταβατικά ρήματα). Σκοπός αυτών των  

φύλλων εργασίας είναι η εμπέδωση της διδαχθείσας γνώσης και η ανατροφοδότηση 

από τους ίδιους τους μαθητές.  

Πρώτη φάση: Οι μαθητές  διαβάζουν κάθε φύλλο εργασίας και απαντούν γραπτώς 

στα ζητούμενα. 

 Δεύτερη φάση:Οι μαθητές αναζητούν την ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται 

σε κάθε φύλλο εργασίας, συμπληρώνουν τις απαντήσεις και κάνουν ηλεκτρονικά τον 

έλεγχο. 

                                          1ο    ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Να βρείτε το άμεσο και το έμμεσο αντικείμενο στις παρακάτω προτάσεις, κάνοντας τις 

απαραίτητες ερωτήσεις. (Συμπληρώστε τα κενά και υπογραμμίστε τη σωστή απάντηση). 

Στη συνέχεια μεταβείτε στο σύνδεσμο: 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/askisis%20nea/ant-nea01.htm  

 κάνετε τον έλεγχο των απαντήσεών σας και προσπαθήστε εκ νέου. 

1. Οι αρχαίοι Αθηναίοι δίδασκαν στα παιδιά μουσική. 

ρήμα: δίδασκαν 

υποκ.: ποιοι-ες-α δίδασκαν: 

αντ.: τι δίδασκαν: ___________________ είναι σε γεν. αιτ. εμπρθ., άρα είναι άμεσο - 

έμμεσο 

αντ.: ποιον-σε ποιον δίδασκαν: ___________________ είναι σε γεν. αιτ. εμπρθ., άρα είναι 

άμεσο – έμμεσο 

2. Ο Νίκος μου χάρισε το στυλό του. 

ρήμα: χάρισε 

υποκ.: ποιος-α-ο χάρισε: 

αντ.: τι χάρισε: ___________________ είναι σε γεν. αιτ. εμπρθ., άρα είναι άμεσο - έμμεσο 

αντ.: ποιον-σε ποιον χάρισε: ___________________ είναι σε γεν. αιτ. εμπρθ., άρα είναι 

άμεσο – έμμεσο 

3. Η μητέρα μου μας φόρεσε στρατιωτικά ρούχα. 

ρήμα: φόρεσε 

υποκ.: ποιος-α-ο φόρεσε: 

αντ.: τι φόρεσε: ___________________ είναι σε γεν. αιτ. εμπρθ., άρα είναι άμεσο - έμμεσο 

αντ.: ποιον-σε ποιον φόρεσε: ___________________ είναι σε γεν. αιτ. εμπρθ., άρα είναι 

άμεσο – έμμεσο 

4. Η πεθερά μου φόρτωσε τη νύφη χρυσαφικά. 

ρήμα: φόρτωσε 

υποκ.: ποιος-α-ο φόρτωσε: 

αντ.: τι φόρτωσε: ___________________ είναι σε γεν. αιτ. εμπρθ., άρα είναι άμεσο - 

έμμεσο 

αντ.: ποιον-σε ποιον φόρτωσε: ___________________ είναι σε γεν. αιτ. εμπρθ., άρα είναι 

άμεσο – έμμεσο 

5. Στο σπίτι της η γιαγιά μου κερνάει τους επισκέπτες κρασί. 

ρήμα: δίδασκαν 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/askisis%20nea/ant-nea01.htm


υποκ.: ποιοι-ες-α δίδασκαν: 

αντ.: τι δίδασκαν: ___________________ είναι σε γεν. αιτ. εμπρθ., άρα είναι άμεσο - 

έμμεσο 

αντ.: ποιον-σε ποιον δίδασκαν: ___________________ είναι σε γεν. αιτ. εμπρθ., άρα είναι 

άμεσο – έμμεσο 

6. Οι εργάτες του εργοστασίου φόρτωσαν το αμάξι κιβώτια. 

ρήμα: κερνάει 

υποκ.: ποιος-α-ο κερνάει: 

αντ.: τι κερνάει: ___________________ είναι σε γεν. αιτ. εμπρθ., άρα είναι άμεσο - έμμεσο 

αντ.: ποιον-σε ποιον κερνάει: ___________________ είναι σε γεν. αιτ. εμπρθ., άρα είναι 

άμεσο – έμμεσο 

7. Με ρώτησε ο καθηγητής για το αντικείμενο. 

ρήμα: ρώτησε 

υποκ.: ποιος-α-ο ρώτησε: 

αντ.: τι ρώτησε: ___________________ είναι σε γεν. αιτ. εμπρθ., άρα είναι άμεσο - έμμεσο 

αντ.: ποιον-σε ποιον ρώτησε: ___________________ είναι σε γεν. αιτ. εμπρθ., άρα είναι 

άμεσο – έμμεσο 

8. Άλλη φορά μη μου πεις ψέματα. 

ρήμα: μη πεις 

υποκ.: ποιος-α-ο μη πεις: 

αντ.: τι μη πεις: ___________________ είναι σε γεν. αιτ. εμπρθ., άρα είναι άμεσο - έμμεσο 

αντ.: ποιον-σε ποιον μη πεις: ___________________ είναι σε γεν. αιτ. εμπρθ., άρα είναι 

άμεσο – έμμεσο 

9.Τον Πέτρο μαθαίνει ο δάσκαλος κιθάρα. 

ρήμα: μαθαίνει 

υποκ.: ποιος-α-ο μαθαίνει: 

αντ.: τι μαθαίνει: ___________________ είναι σε γεν. αιτ. εμπρθ., άρα είναι άμεσο - 

έμμεσο 

αντ.: ποιον-σε ποιον μαθαίνει: ___________________ είναι σε γεν. αιτ. εμπρθ., άρα είναι 

άμεσο – έμμεσο 

10. Σου απαγορεύω την είσοδο στο χώρο του σχολείου. 

ρήμα: απαγορεύω 

υποκ.: ποιος-α-ο απαγορεύω: 

αντ.: τι απαγορεύω: ___________________ είναι σε γεν. αιτ. εμπρθ., άρα   είναι άμεσο -    

έμμεσο 

αντ.: ποιον-σε ποιον απαγορεύω: ___________________ είναι σε γεν. αιτ. εμπρθ., άρα 

είναι άμεσο – έμμεσο 

 

                                                         2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 Να βρείτε το άμεσο και το έμμεσο αντικείμενο στις παρακάτω προτάσεις, κάνοντας τις 

απαραίτητες ερωτήσεις. (Συμπληρώστε τα κενά και υπογραμμίστε τη σωστή απάντηση). 

Στη συνέχεια μεταβείτε στο σύνδεσμο: 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/askisis%20nea/ant-nea11.htm 

 κάνετε τον έλεγχο των απαντήσεών σας και προσπαθήστε εκ νέου. 

1. Στη γιορτή μου ο θείος Κώστας μου δώρισε έναν υπολογιστή. 

ρήμα: δώρισε 

υποκ.: ποιος-α-ο δώρισε: 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/askisis%20nea/ant-nea11.htm


αντ.: τι δώρισε: ___________________ είναι σε γεν. αιτ. εμπρθ., άρα είναι άμεσο -  

έμμεσο 

αντ.: ποιον-σε ποιον δώρισε: ___________________ είναι σε γεν. αιτ. εμπρθ., άρα είναι 

άμεσο – έμμεσο  

2. Του το εξηγώ τόσην ώρα κι αυτός τίποτα! 

ρήμα: εξηγώ 

υποκ.: ποιος-α-ο εξηγώ: 

αντ.: τι εξηγώ: ___________________ είναι σε γεν. αιτ. εμπρθ., άρα είναι άμεσο - έμμεσο 

αντ.: ποιον-σε ποιον εξηγώ: ___________________ είναι σε γεν. αιτ. εμπρθ., άρα είναι 

άμεσο – έμμεσο 

3. Η Αιμιλία παραχώρησε το γραφείο της στο Νίκο. 

ρήμα: παραχώρησε 

υποκ.: ποιος-α-ο παραχώρησε: 

αντ.: τι παραχώρησε: ___________________ είναι σε γεν. αιτ. εμπρθ., άρα είναι άμεσο - 

έμμεσο 

αντ.: ποιον-σε ποιον παραχώρησε: ___________________ είναι σε γεν. αιτ. εμπρθ., άρα 

είναι άμεσο – έμμεσο 

4. Συμπληρώστε τα κενά στα ράφια με νέα προϊόντα. 

ρήμα: Συμπληρώστε 

υποκ.: ποιοι-ες-α Συμπληρώστε: 

αντ.: τι Συμπληρώστε: ___________________ είναι σε γεν. αιτ. εμπρθ., άρα είναι άμεσο - 

έμμεσο 

αντ.: ποιον-σε ποιον Συμπληρώστε: ___________________ είναι σε γεν. αιτ. εμπρθ., άρα 

είναι άμεσο – έμμεσο 

5. Σύμφωνοι! Θα σου διαθέσουμε λίγο χώρο. 

ρήμα: Θα διαθέσουμε 

υποκ.: ποιοι-ες-α Θα διαθέσουμε: 

αντ.: τι Θα διαθέσουμε: ___________________ είναι σε γεν. αιτ. εμπρθ., άρα είναι άμεσο - 

έμμεσο 

αντ.: ποιον-σε ποιον Θα διαθέσουμε: ___________________ είναι σε γεν. αιτ. εμπρθ., άρα 

είναι άμεσο – έμμεσο 

6. Να μεταβιβάσεις όλη την περιουσία μας στο Νίκο. 

ρήμα: Να μεταβιβάσεις 

υποκ.: ποιος-α-ο Να μεταβιβάσεις: 

αντ.: τι Να μεταβιβάσεις: ___________________ είναι σε γεν. αιτ. εμπρθ., άρα είναι 

άμεσο - έμμεσο 

αντ.: ποιον-σε ποιον Να μεταβιβάσεις: ___________________ είναι σε γεν. αιτ. εμπρθ., 

άρα είναι άμεσο – έμμεσο 

7. Σ’ το λέω ξεκάθαρα! 

ρήμα: λέω 

υποκ.: ποιος-α-ο λέω: 

αντ.: τι λέω: ___________________ είναι σε γεν. αιτ. εμπρθ., άρα είναι άμεσο - έμμεσο 

αντ.: ποιον-σε ποιον λέω: ___________________ είναι σε γεν. αιτ. εμπρθ., άρα είναι άμεσο 

– έμμεσο 

8. Μ’ έπρηξε τόσην ώρα η Ελένη με τα προβλήματα της! 

ρήμα: έπρηξε 

υποκ.: ποιος-α-ο έπρηξε: 

αντ.: τι έπρηξε: ___________________ είναι σε γεν. αιτ. εμπρθ., άρα είναι άμεσο – έμμεσο   



αντ.: ποιον-σε ποιον έπρηξε: ___________________ είναι σε γεν. αιτ. εμπρθ., άρα είναι 

άμεσο – έμμεσο 

9. Ο γιατρός της ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της εξέτασης. 

ρήμα: ανακοίνωσε 

υποκ.: ποιος-α-ο ανακοίνωσε: 

αντ.: τι ανακοίνωσε: ___________________ είναι σε γεν. αιτ. εμπρθ., άρα είναι άμεσο - 

έμμεσο 

αντ.: ποιον-σε ποιον ανακοίνωσε: ___________________ είναι σε γεν. αιτ. εμπρθ., άρα 

είναι άμεσο – έμμεσο 

10. Πρόσφερε στον κύριο μια καρέκλα. 

ρήμα: Πρόσφερε 

υποκ.: ποιος-α-ο Πρόσφερε: 

αντ.: τι Πρόσφερε: ___________________ είναι σε γεν. αιτ. εμπρθ., άρα είναι άμεσο - 

έμμεσο 

αντ.: ποιον-σε ποιον Πρόσφερε: ___________________ είναι σε γεν. αιτ. εμπρθ., άρα είναι 

άμεσο – 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


