
 

 Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας  (Κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις-κλίση 

επιθέτων-ουσιαστικών-χρονικές αντικαταστάσεις) 

 

 

 

     Η πρόταση που έχει ένα ολοκληρωμένο νόημα και μπορεί να σταθεί στο λόγο μόνη 

της λέγεται κύρια ή, αλλιώς, ανεξάρτητη. 

     Η πρόταση που δεν μπορεί να σταθεί στο λόγο μόνη της λέγεται δευτερεύουσα, ή, 

αλλιώς, εξαρτημένη. 

    Οι δευτερεύουσες προτάσεις μπορεί να είναι ειδικές (εισάγονται με: ότι, πως, που), 

ενδοιαστικές (μη(ν), μήπως), βουλητικές (να), πλάγιες ερωτηματικές (αν, ποιος, πόσος, 

πότε, πού, τι κ.ά.), χρονικές (αφού, ενώ, καθώς, μόλις, όταν, σαν κ.ά.), αιτιολογικές 

(επειδή, διότι, γιατί, μια και, μια που κ.ά.), τελικές (για να, να, με σκοπό να κ.ά.), 

συμπερασματικές ή αποτελεσματικές (ώστε, που, ώστε να κ.ά.), υποθετικές (αν (εάν), 

άμα κ.ά.) και εναντιωματικές (αν και, μολονότι, παρόλο που κ.ά.) 

 

1.Κύκλωσε τις κύριες, υπογράμμισε τις δευτερεύουσες  και γράψε τι είδους είναι 

οι εξαρτημένες. 

 

Δε θα έρθω μαζί σου, γιατί είμαι κουρασμένος.   _____________________ 

Αν πεινάς, φάε κάτι.  ___________________ 

Μόλις χτυπήσει το κουδούνι, τα παιδιά τρέχουν στην αυλή.  _______________ 

Αν δε με βρεις εκεί, να πας στον δεύτερο όροφο.  _________________ 

Οι γονείς μας εργάζονται σκληρά, για να μας προσφέρουν τα απαραίτητα. 

_________________ 

Θέλω να πιω κάτι, επειδή δίψασα.  ___________________ 

Πάρ΄το μαζί σου, αν σου αρέσει.  ______________________ 

Δε μου είπες πού έβαλες το βιβλίο μου.___________________ 

Φοβάμαι μήπως πάρω κακούς βαθμούς.  ____________________ 

Θέλω να παίξω κι εγώ μαζί σας.  _____________________ 

Σαν το αποφάσισε, έφυγε τρέχοντας.  _____________________ 

Παριστάνει τον πλούσιο, ενώ δεν έχει χρήματα.  ___________________ 

Έχω κουραστεί πάρα πολύ, ώστε σκέφτομαι να φύγω.  ___________________ 

 



 

 

2.Κλίση επιθέτων & ουσιαστικών! 

 

Η ατυχής περίπτωση 

 

Ενικός Αριθµός                                       Πληθυντικός Αριθµός 

Ον:                                                          Ον: 

Γεν:                                                         Γεν 

Αιτ:                                                         Αιτ:  

Κλητ:                                                       Κλητ:  

 

Το επικερδές επάγγελµα 

 

Ενικός Αριθµός                                        Πληθυντικός Αριθµός 

Ον:                                                          Ον: 

Γεν                                                          Γεν: 

Αιτ:                                                         Αιτ:  

Κλητ:                                                       Κλητ:  

 

Η διεθνής συνθήκη 

 

Ενικός Αριθµός                                        Πληθυντικός Αριθµός 

Ον:                                                          Ον: 

Γεν:                                                         Γεν 

Αιτ:                                                         Αιτ:  

Κλητ:                                                       Κλητ:  

 

 

 3. Ενώστε τις παρακάτω προτάσεις χρησιµοποιώντας τους 

ακόλουθουςσυνδέσµους!! 

(καθώς / αλλά / επειδή / προτού / ώστε / µήπως / αφότου / 

εποµένως / που / και / για να / ότι) 

 

1. Ο παππούς έστριψε από άλλο δρόµο. Πηγαίναµε προς το χωριό. 



_________________________________________________________

________________________ 

2. ∆εν είπε ούτε µια κουβέντα. Ήρθε στο σπίτι. 

_________________________________________________________

________________________ 

3. Θα πρέπει να έχουµε συµµαζέψει το σαλόνι. Γυρίσουν οι γονείς µας. 

_________________________________________________________

________________________ 

4. Το φαγητό ψήθηκε πολύ. Ο φούρνος ήταν δυνατά. 

_________________________________________________________

________________________ 

5. Στο πούλµαν η Μαρία θα καθίσει µε την Άννα. Ο Γιώργος µε τον Χρήστο. 

_________________________________________________________

________________________ 

6. Εκείνη ήρθε το απόγευµα. Εσύ έλειπες. 

_________________________________________________________

________________________ 

7. Κοιµήθηκε πολύ αργά το βράδυ. ∆εν µπόρεσε να σηκωθεί νωρίς το πρωί. 

_________________________________________________________

________________________ 

8. Ήταν τόσο όµορφη. Όλοι την κοιτούσαν. 

_________________________________________________________

________________________ 

9. Θα χρειαστεί να πάρουµε ταξί. Φτάσουµε πιο γρήγορα στο µουσείο. 

_________________________________________________________

________________________ 

10. Να µην του κλείσουµε ακόµα εισιτήριο. ∆εν θα πάει. 

_________________________________________________________

________________________ 

11. Το φόρεµα, της ήταν φαρδύ. Χρειάστηκε να το µεταποιήσουµε. 

_________________________________________________________

________________________ 

12. Είναι λάθος να πιστεύεις. Ένας επιστήµονας γνωρίζει τα πάντα. 

_________________________________________________________

_____ 



 

4. Βάλε τα παρακάτω ρήµατα στην Υποτακτική Ενεστώτα και 

στην Προστακτική Αορίστου!! 

π.χ. διαβάζω     να διαβάζεις             διάβασε 

                         να διαβάζετε           διαβάστε 

ρήµα:             υποτακτική:             προστακτική: 

 

παίζω  

 

ακούω  

 

µιλάω  

 

χρησιµοποιώ  

 

ανακοινώνω  

 

 ακουµπώ  

 

παρατηρώ  

 

αγαπώ  

 

στελεχώνω  

 

αγγίζω  

 

στρώνω  

 

κάνω  


