
                                Η ΑΠΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 
 
 
  Μια οµάδα λέξεων που µας δίνει ένα ολοκληρωµένο νόηµα λέγεται απλή 

πρόταση. 
  π.χ. Το µωρό κοιµάται. 
   Ο σκύλος λέρωσε το αυτοκίνητο. 
 

Το πρόσωπο, το ζώο ή το πράγµα που κάνει ή παθαίνει κάτι ή 
βρίσκεται σε µια κατάσταση λέγεται υποκείµενο. Για να βρούµε το υποκείµενο, 
κάνουµε την ερώτηση «ποιος;». 
 π.χ. Ο πατέρας δουλεύει.  Ò Ποιος δουλεύει; - Ο πατέρας. 
         Η τηλεόραση χάλασε. Ò Ποιος χάλασε; - Η 
τηλεόραση. 
Ì Το υποκείµενο µπαίνει πάντα σε ονοµαστική πτώση 
 

 Η λέξη που φανερώνει τι κάνει, τι παθαίνει ή σε ποια κατάσταση 
βρίσκεται το υποκείµενο λέγεται ρήµα. Για να βρούµε το ρήµα, κάνουµε την 
ερώτηση «τι κάνει;». 
 π.χ. Ο Πέτρος διαβάζει. Ò Τι κάνει ο Πέτρος; - Διαβάζει. 
         Το µωρό κλαίει. Ò Τι κάνει το µωρό; - Κλαίει. 
Ì  Το ρήµα συµφωνεί πάντα µε το υποκείµενο ως προς το πρόσωπο και τον 
αριθµό.   
 

Η λέξη που φανερώνει πού πηγαίνει η ενέργεια του υποκειµένου 
λέγεται αντικείµενο. Για να βρούµε το αντικείµενο, κάνουµε την ερώτηση «τι;». 
 π.χ. Ο Λεωνίδας λύνει τις ασκήσεις του. 
        Τι λύνει ο Λεωνίδας; - Τις ασκήσεις του. 

Ì  Το αντικείµενο βρίσκεται συνήθως σε αιτιατική 
πτώση, 
αλλά καµιά φορά και σε γενική. 
π.χ. Ο Νίκος µοιάζει του πατέρα του. 

 
 
 
 
 
 

þ Η απλή πρόταση έχει ένα ρήµα και ένα υποκείµενο. 
þ Γράφουµε πάντα µε κεφαλαίο το πρώτο γράµµα κάθε 

πρότασης. 
þ Βάζουµε πάντα τελεία στο τέλος µιας πρότασης. 

Να θυµάσαι ότι… 



               ΑΣΚΗΣΕΙΣ                                                               
                          
1. Να συµπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων µε το κατάλληλο 
υποκείµενο από τις λέξεις της διπλανής στήλης. 

 è ____________________ µαγειρεύει. 
 è ____________________ είναι πολύ γρήγορος. 
 è ____________________ είναι ξύλινο. 
 è ____________________ κλείνουν τον Ιούνιο. 
 è ____________________ θα πάνε εκδροµή. 
 è ____________________ κάηκε. 
 
 
2. Να συµπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων µε το κατάλληλο ρήµα από 
αυτά της διπλανής στήλης. 

 è Ο κάµπος ______________________. 
 è Ο γεωργός ____________________ τις ελιές. 
 è Ο Παντελής __________________ τηλεόραση. 
 è Ο σκύλος __________________ ζωηρός. 
 è Η Βάνα __________________ τα χέρια της. 
 è Τα λουλούδια _________________ την άνοιξη. 
 
 
3. Να σχηµατίσεις προτάσεις βάζοντας τις παρακάτω λέξεις στη σωστή σειρά. 
 e είναι, ο, καλός, σήµερα, καιρός 
 ___________________________________________________________ 
 e γεµάτος, είναι, κήπος, ο, τριανταφυλλιές 
 ___________________________________________________________ 
 e ωραίο, η, νησί, µεγάλο, είναι, και, Κρήτη 
 ___________________________________________________________ 
 e άσπρα, έχει,γιαγια, µαλλιά, η 
 ___________________________________________________________ 
 e το, φτιάχνουν, οι, δρόµο, εργάτες 
 ___________________________________________________________ 
 e δεν, η, σχολείο, Ράνια, στο, πήγε 
 ___________________________________________________________ 

 
 
 

 
 

   
 

η λάµπα 
τα σχολεία 
η µητέρα 
ο Γρηγόρης 
το κρεβάτι 
οι µαθητές 

βλέπει 
πρασίνισε 
κλαδεύει 
ανθίζουν 
είναι 
πλένει 


