
                                    ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ  Δ΄ ΤΑΞΗΣ                     ΑΡ. ΦΥΛ. 9 
Τα είδη των προτάσεων – Αρσενικά σε –ος – Ρήματα σε -ώ και -ιέμαι 

 
Όνομα: __________________________  

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

1. Υπογραμμίζω στις παρακάτω προτάσεις τα κατηγορούμενα, όπου υπάρχουν: 

• Η μητέρα μου είναι εκπαιδευτικός. 
• Η ζωή χωρίς νερό είναι αδύνατη. 
• 0 θείος μου, ο Κώστας, εκλέχθηκε πρόεδρος του πολιτιστικού μας συλλόγου. 
• 0 Τάσος φαίνεται αληθινά ευτυχισμένος. 
• Η παρέα του Δήμου είναι πολύ ζωηρή. 

 
2. Κλίνω τα παρακάτω ουσιαστικά: 

 
…………………… αριθμός 

…………………… … κόμπος πρόεδρος χωματόδρομος 

…………………… …    

…………………… …    

…………………… -    

……………………  αριθμός 

…………………… …    

…………………… …    

…………………… …    

…………………… -    

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
ΑΠΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ : Αποτελείται από το υποκείμενο(Υ) και το ρήμα(Ρ) ή από το 
υποκείμενο(Υ) το ρήμα(Ρ) κι ένα αντικείμενο(Α) ή κατηγορούμενο(Κ). 
Παραδείγματα: 
Η Ελένη κοιμάται. → (Υ) – (Ρ) 
Ο Ανέστης διαβάζει ένα βιβλίο. → (Υ) – (Ρ) – (Α) 
Ο δάσκαλος ήταν κουρασμένος. → (Υ) – (Ρ) – (Κ) 
 
ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ : Λείπουν ένας ή περισσότεροι βασικοί όροι. 
Παραδείγματα: 
Ήταν κουρασμένος. (Αυτός →(Υ))  
Παίζουν ποδόσφαιρο. (Αυτοί →(Υ)) 
 
ΣΥΝΘΕΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 
Η πρόταση που έχει δύο ή περισσότερα υποκείμενα, αντικείμενα ή κατηγορούμενα.  
Παραδείγματα: 
Ο δάσκαλος και οι μαθητές ήταν κουρασμένοι.  (Υ) – (Υ) – (Ρ) – (Κ) 
Οι μαθητές παίζουν ποδόσφαιρο και μπάσκετ. (Υ) – (Ρ) – (Α) – (Α) 
Η Αλίκη είναι ήσυχη και εργατική. → (Υ) – (Ρ) – (Κ) – (Κ) 
 



3. Συμπληρώνω τα κενά των παρακάτω προτάσεων με το σωστό τύπο των λέξεων της 
παρένθεσης: 
(ωφέλεια, όφελος, οφειλή, ωφέλιμος, ανώφελος, οφειλέτης, επωφελούμαι, ωφελώ, 
οφείλω) 
• Είναι κακόπιστος __________________. Ποτέ δεν ξεπληρώνει τα χρέη του. 
• Οι προσπάθειες μου να του αλλάξω γνώμη ήταν __________________. Εκείνος 

επέμενε να κάνει το δικό του. 
• Πλήρωσε κάθε __________________ που είχε προς το δημόσιο. 
• Παρά τις προσπάθειες που έκανε, τελικά δεν είχε κανένα ________________ 

στη δουλειά του. 
• Αυτές οι βιταμίνες είναι πολύ __________________ για τον οργανισμό. 
• Φροντίζω πάντα να __________________ από τις ευκαιρίες που μου 

παρουσιάζονται. 
• Τα λαχανικά ________________ την υγεία, γι' αυτό κι εσύ _______________ 

να πείσεις τα παιδιά να τα τρώνε. 
• Το δάσος μάς προσφέρει πολύ μεγάλες __________________.  

 
4. Κλίνω το ρήμα μελετώ στους παρακάτω χρόνους: 

 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 

ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΕΞΑΚ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 
α΄ πρόσ. εν.  μελετώ*   

β΄ πρόσ. εν.    

γ΄ πρόσ. εν.    

α΄ πρόσ. πληθ.    

β΄ πρόσ. πληθ.    

γ΄ πρόσ. πληθ.  μελετούσαν(ε)  
  

    * Ενεστώτας: α΄ πρόσ. εν.: μελετώ ή μελετάω, γ΄ πρόσ. εν.: μελετά ή μελετάει,  
         α΄ πρόσ. πληθ.: μελετάμε ή μελετούμε,  γ΄ πρόσ. πληθ.: μελετάνε ή μελετούν(ε) 
 
5. Κλίνω το ρήμα ρωτιέμαι στους παρακάτω χρόνους: 
 

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 
ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΕΞΑΚ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

α΄ πρόσ. εν.    

β΄ πρόσ. εν.    

γ΄ πρόσ. εν.    

α΄ πρόσ. πληθ.  ρωτιόμαστε***  

β΄ πρόσ. πληθ. ρωτιέστε**   

γ΄ πρόσ. πληθ.    

      
        ** Ενεστώτας: β΄ πρόσ. πληθ.: ρωτιέστε ή ρωτιόσαστε 
        ***Παρατατικός: α΄ πρόσ. πληθ.: ρωτιόμαστε ή ρωτιόμασταν… β΄ πρόσ. πληθ.:…  
 


