
                                    ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ  Δ΄ ΤΑΞΗΣ                     ΑΡ. ΦΥΛ. 12 
Είδη προτάσεων/Σύνθετες λέξεις 

Όνομα: __________________________  
 
1. Συμπληρώνω μέσα στην παρένθεση Α για κάθε απλή  

και Σ για κάθε σύνθετη πρόταση: 
 

• Η αυλή ήταν ωραία και μεγάλη. (____) 
• Εγώ αγόρασα το βιβλίο. (____) 
• Το βιβλίο αποδείχτηκε σπουδαίο. (____) 
• Ο άντρας και η γυναίκα φαίνονται γνωστοί. (____) 
• Αυτός λατρεύει τον παππού και τη γιαγιά. (____) 
• Περίεργο είναι αυτό! (____) 
• Εγώ και ο Κώστας παίζουμε! (____) 

 
 
2. Σημειώνω ποια πρόταση είναι απλή, ποια σύνθετη,  

ποια ελλειπτική και ποια επαυξημένη: 
 
• Η κοπέλα άνοιξε το παράθυρο. (_____________) 
• Η κοπέλα άνοιξε το παράθυρο και την πόρτα. (_____________) 
• Η κοπέλα του γραφείου άνοιξε το παράθυρο. (_____________) 
• Άνοιξε το παράθυρο. (_____________) 
• Η μητέρα έφερε τα τετράδια. (_____________) 
• Η μητέρα έφερε τα τετράδια και τα βιβλία. (_____________) 
• Η μητέρα έφερε τα τετράδια στο δωμάτιό μου. (_____________) 
• Έφερε τα τετράδια. (_____________) 
 

3. Ενώνω τις απλές προτάσεις για να φτιάξω σύνθετες: 
 

• Το φαγητό είναι άβραστο. Το φαγητό είναι αλμυρό. 
Το φαγητό είναι άβραστο και αλμυρό. 

• Ο Πέτρος παίζει. Η Φανή παίζει.  
_____________________________________________________________ 

• Έφαγα ένα μήλο. Έφαγα ένα πορτοκάλι. Έφαγα ένα ροδάκινο. 
_____________________________________________________________ 

• Το χελιδόνι είναι πουλί. Το καναρίνι είναι πουλί. Το σπουργίτι είναι πουλί. 
_____________________________________________________________ 

• Η Γεωργία είναι όμορφη. Η Γεωργία είναι προκομμένη. 
_____________________________________________________________ 
 

ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 
Η επαυξημένη πρόταση εκτός 
από τους κύριους όρους 
(Υποκείμενο– Ρήμα - 
Αντικείμενο ή Κατηγορούμενο) 
περιέχει πληροφορίες που 
εξηγούν ή συμπληρώνουν τους 
κύριους όρους. π.χ.  
Ο δάσκαλος της Έκτης τάξης , 
ήταν κουρασμένος.  
Τα παιδιά παίζουν ποδόσφαιρο 
στην αυλή του σχολείου.  
 



4. Κάνω σύνθετες τις παρακάτω απλές προτάσεις συμπληρώνοντας τουλάχιστον ακόμη δυο 
ουσιαστικά: 
 
• Η συκιά είναι δέντρο. (απλή) 

Η συκιά, η μηλιά και η πορτοκαλιά είναι δέντρα. (σύνθετη) 
• Το χελιδόνι είναι πουλί. (απλή) 

______________________________________________________(σύνθετη) 
• Τα φρούτα είναι υγιεινά. (απλή) 

______________________________________________________(σύνθετη) 
 

5. Σημειώνω ποιες προτάσεις είναι απλές και ποιες σύνθετες: 
 
• Η βρύση στάζει. (_____________) 
• Ο πατέρας και η μητέρα γύρισαν από τη δουλειά. (_____________) 
• Τα παιδιά κάθονται. (_____________) 
• Σφουγγάρισα το σαλόνι και την κουζίνα. (_____________) 
• Το μάθημα ήταν εύκολο και κατανοητό. (_____________) 
• Το ποτήρι έσπασε. (_____________) 
• Η Ματίνα ετοίμασε το φαγητό. (_____________) 
• Ο Αλέξανδρος και ο Γιάννης παίζουν σκάκι. (_____________)   
• Το ταξίδι ήταν πολύωρο και κουραστικό. (_____________)  
• Η συναυλία ήταν φανταστική. (_____________) 

 
6. Γράφω με μια σύνθετη λέξη πως λέγεται αυτός που φτιάχνει: 

 
• παπούτσια (υποδήματα):______________________ 
• φάρμακα: ______________________ 
• ψωμί (άρτος): ______________________ 
• έπιπλα: ______________________ 

 
7. Γράφω με μια σύνθετη λέξη πως λέγεται το μέρος όπου πωλούνται: 

 
• άνθη: ______________________ 
• κρέας: ______________________ 
• βιβλία: ______________________ 
• αρώματα: ______________________ 
• ψάρια(ιχθύες): ______________________ 
• χαρτιά: ______________________ 

 
8. Αυτός που ασχολείται με:  

 
• την καρδιά: ______________________ 
• με τους πνεύμονες: ______________________ 
• με τα οικονομικά: ______________________ 
• με τα αρχαία: ______________________ 


