
                                        Ασκήσεις Γλώσσας           

  

1. Να συμπληρώσεις τα κενά με τους παρακάτω παρατακτικούς συνδέσμους:  

και, αλλά, ούτε, είτε, ή.  

α) Δε θέλει να μου πει ……… να μου δείξει.  

β) Θα μου πεις ……… να φύγω;  

γ) Διαβάζω ……… γράφω όλη μέρα.  

δ) ……… έρθεις ……… όχι, εγώ θα πάω.  

ε) Του είπε ότι θα πάει, ……… δεν εμφανίστηκε ποτέ.  

  

2. Να συμπληρώσεις τα κενά με τους παρακάτω υποτακτικούς συνδέσμους:  

ώστε, γιατί, για να, όταν, να, όποιος, μήπως, αν.  

α) ……… τον είδα, τρόμαξα και έτρεξα μακριά.  

β) Θέλω ……… δούμε μαζί μια ταινία.  

γ) Μου έλειψε τόσο, ……… χάρηκα πολύ, όταν την είδα.  

δ) Μη μου μιλάς άσχημα, ……… δεν μου αρέσει.  

ε) ……… είχες έρθει νωρίτερα, θα τον προλάβαινες.  

στ) Φοβάμαι ……… την στενοχώρησα.  

ζ) Τρέχω ……… είμαι υγιής.  

η) ……… μιλήσει, χάνει.  

  

3. Να γράψεις το είδος σύνδεσης των παρακάτω προτάσεων (παρατακτική σύνδεση, 

υποτακτική σύνδεση, ασύνδετο σχήμα).  

α) Σηκώθηκα, κάθισα, ξάπλωσα, ξανασηκώθηκα.  

β) Όταν ξύπνησε, ετοιμάστηκε και πήγε για τρέξιμο.  

γ) Η γάτα μου πεινάει τόσο πολύ, που θα με φάει.  



δ) Ξύπνησα, αλλά δεν σηκώθηκα από το κρεβάτι.  

ε) Παίξε μαζί μου αυτό το επιτραπέζιο, γιατί θα σου αρέσει σίγουρα.  

στ) Θα φας τυρόπιτα ή θα πιείς χυμό;  

ζ) Θα κάνω γυμναστική πρώτα και μετά θα φάω.  

 

4. Να γράψεις το είδος των υπογραμμισμένων δευτερευουσών προτάσεων.  

α) Βγήκα στο μπαλκόνι για να ποτίσω τα φυτά.  

β) Ξεχώρισα τα ρούχα που δεν φοράω, ώστε να τα χαρίσω.  

γ) Όταν βαριέμαι, ακούω την αγαπημένη μου μουσική.  

δ) Επειδή άργησα, θύμωσε και δεν μου μιλάει.  

ε) Θα ήθελα να ζωγραφίζω και να παίζω όλη μέρα.  

στ) Της είπα ότι θα το σκεφτώ.  

  

5. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω λέξεων και να βάλεις τόνο όπου 

χρειάζεται.  

Ο Μέλο κ…μάτ… όλη μέρα. Ξυπνά… μόνο για φαγ…τό και αγκαλ…ές. Η Μάικ 

λατρ…ει τις λιχουδιές και τις ζ…μιές. Ο Πίτερ φοβάτ… το κουδούνι και τους 

ανθρ…πους.  

  

Θέλω πολ… να μάθω πώς να φτιάχν… τούρτες. Η αγαπημένη μου γεύση …ναι 

σοκολάτα κ… φράουλα.   

  

Νιώθω υπ…ροχα που π…ρνάω  ποιοτικό χρόνο με την οικογέν…ά μου. Μιλάμ…, 

π…ζουμε, γελάμ…, τρ…με μαζί, μαγ…ρεύουμε, γν…ρίζουμε καλ…τερα ο ένας τον 

άλλον. 

 

 

             Καλή συνέχεια! Εύχομαι να είστε όλοι καλά! 


