ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
1. Να χαρακτηρίσετε τη σύνδεση των παρακάτω προτάσεων (ασύνδετη,
παρατακτική, υποτακτική), να βρείτε και να υπογραμμίσετε τους συνδέσμους
όπου υπάρχουν και να βρείτε το είδος των δευτερευουσών προτάσεων
εναντιωματικές, αποτελεσματικές, τελικές, υποθετικές, χρονικές, αιτιολογικές
κ.τ.λ).
Κοίταζε το βουνό και έβλεπε τα σύννεφα πάνω από αυτό.
Φοβήθηκε μήπως δεν έρθει τελικά.
Ο ήλιος έλαμψε, φώτισε την πλάση όλη.
Τον παρακάλεσα να με φιλοξενήσει μόνο για το βράδυ.
Προτίμησε να φύγει παρά να μιλήσει μαζί του.
Θα φύγουμε για το χωριό όταν φτιάξει ο καιρός.
Η μητέρα μου το ξεκαθάρισε: θα διαβάσω ή θα πάω για δουλειά.
Του είπαμε να φύγει και να μην ξανά ‘ρθει.
Με βρήκε εκείνος πριν τον βρω εγώ.
Εμείς περάσαμε τα μύρια όσα ενώ αυτός έκανε ηλιοθεραπεία.
Τον πήγαμε στο γιατρό ώστε να είμαστε σίγουροι.
Ακυρώσαμε την εκδρομή αφού αύριο θα βρέξει.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΤΩΣΗΣ
2. Στις παρακάτω προτάσεις να υπογραμμίσετε τα ουσιαστικά σε γενική πτώση
και να βρείτε τι δηλώνει (ιδιοκτησία, τόπο, χρόνο, ιδιότητα, αιτία,
περιεχόμενο, μέτρηση, σκοπό).
Ο παππούς, για το Πάσχα, θα αγοράσει ένα κατσικάκι δώδεκα κιλών.

Παράγγειλε τα ρούχα του γάμου ένα χρόνο πριν.

Εργαζόταν όλη μέρα σε μια αποθήκη ξυλείας αλλά δεν τον ένοιαζε.

Η γιαγιά μου πάντα περηφανευόταν ότι ήταν κι αυτή στη μάχη της Πίνδου.

Απαφάσισε τελικά να πάει στην Αμερική για καλύτερη εξέλιξη της δουλειάς του.

Τον είχαμε για φαβορί στο δρόμο των εκατό μέτρων αλλά αυτός απέτυχε.

Πουλιά της θάλασσας τους ακολουθούσαν σε όλο το ταξίδι τους.

Δεν προλάβαμε να σηκωθούμε από τον ύπνο του μεσημεριού και να σου ο Δημητράκης.

Το αυτοκίνητο του Κώστα έμοιαζε με σωρό από παλιοσίδερα μετά το ατύχημα.

Το γήπεδο της Κρανιάς είναι κάτω απ’ το σχολείο.

Το φόρεμα της Μαρίας ανέμιζε στο απογευματινό αεράκι.

Η ιστορία από το βάζο χάνεται στα βάθη των αιώνων.

Τα δέντρα του βουνού είναι πάντα πιο μεγάλα και ανθεκτικά.

Τα ποτήρια του νερού ήταν πάνω στον πάγκο.

Εγώ παρήγγειλα μια μπριζόλα σχάρας και η Γιώτα μια μακαρονάδα.

