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ΟΝΟΜΑ   

Ένωση προτάσεων         

            

Πολλές φορές όταν μιλάμε ή γράφουμε, τυχαίνει να έχουμε δύο ή 

περισσότερες προτάσεις που έχουν το ίδιο ρήμα και κάποιο ίδιο ουσιαστικό. Στις 

περιπτώσεις αυτές μπορούμε να κάνουμε σύμπτυξη και να ενώσουμε τις προτάσεις σε 

μία, ώστε να μη γίνεται ο λόγος μας «κουραστικός» γι αυτόν που τον διαβάζει ή μας 

ακούει.            

Π.χ. Η μητέρα μου βγήκε για ψώνια. Ο πατέρας μου βγήκε για ψώνια. Η 

αδερφή μου βγήκε για ψώνια. Ο θείος μου βγήκε για ψώνια.   

          

Εδώ έχουμε  4  προτάσεις που έχουν ένα κοινό ρήμα (βγήκαν) και ένα κοινό 

ουσιαστικό (ψώνια). Μπορούμε να τις ενώσουμε σε μία πρόταση ως εξής:  

            

Η μητέρα μου, ο πατέρας μου, η αδερφή μου και ο θείος μου βγήκαν για 

ψώνια.            

ΑΣΚΗΣΗ:          
            

Να ενώσεις όπως στο παράδειγμα τις παρακάτω προτάσεις:   

           

Ο Φώτης παίζει μπάλα. Ο Δημήτρης παίζει μπάλα. Ο Γιάννης παίζει μπάλα. Ο 

Νίκος παίζει μπάλα. Ο Κώστας παίζει μπάλα.     

           

            

Η Μαρία διαβάζει τα μαθήματά της. Η Άννα διαβάζει τα μαθήματά της. Ο 

Άγγελος διαβάζει τα μαθήματά του.       

           

            

Ο Θανάσης μένει στο Βόλο. Η Ελένη μένει στο Βόλο. Η Κατερίνα μένει στο 

Βόλο. Ο Νίκος μένει στο Βόλο. Η Άννα μένει στο Βόλο.    

           

            

Η γάτα είναι κατοικίδιο ζώο. Ο σκύλος κατοικίδιο ζώο. Η κατσίκα κατοικίδιο 

ζώο. Το κουνέλι κατοικίδιο ζώο. Η κότα κατοικίδιο ζώο.    
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ΟΝΟΜΑ   

ΑΣΚΗΣΗ           
Να κλείνεις τα ρήματα γράφω, χτενίζω, παίζω, δίνω, στον Παρατατικό, τον 

Αόριστο και τον Υπερσυντέλικο.        

Πρόσωπο Παρατατικός Αόριστος Υπερσυντέλικος 

    

    

    

    

    

    

            

Πρόσωπο Παρατατικός Αόριστος Υπερσυντέλικος 

    

    

    

    

    

    

    

            

Πρόσωπο Παρατατικός Αόριστος Υπερσυντέλικος 

    

    

    

    

    

    

    

            

Πρόσωπο Παρατατικός Αόριστος Υπερσυντέλικος 
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ΟΝΟΜΑ   

ΑΣΚΗΣΕΙΣ           
1.Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων γράφοντας το κατάλληλο 

ρήμα της παρένθεσης στον Υπερσυντέλικο και στο κατάλληλο πρόσωπο. (ζητώ, 

φτιάχνω, περνώ, διαβάζω, μένω, πετάω αγοράζω, ρωτώ, μαγειρεύω). 

Αυτό το βιβλίο το ……………………… όταν ήμουν στο δημοτικό.  

Από αυτό το δρόμο ……………………….. όταν πηγαίναμε στην Αθήνα.  

Σ’ αυτό το ξενοδοχείο ……………………… πέρυσι, στις διακοπές μας.  

Δε μας απάντησαν σ’ αυτό που τους ……………………………………..  

Αυτή τη χειροτεχνία την …………………….. όταν ήμουν μικρός.   

Η μητέρα ………………………….. το φαγητό, όταν γυρίσαμε στο σπίτι.  

Πήγα και άλλαξα το παιχνίδι που ……………………………………   

Θυμάσαι το χαρταετό που ……………………………… μαζί;   

Ο μπαμπάς μου έφερε χτες το δώρο που του ………………………….  

2. Να γράψεις τον Υπερσυντέλικο των παρακάτω ρημάτων:   

Ρήμα Υπερσυντέλικος Ρήμα Υπερσυντέλικος 

παίζω  δένω  

τραγουδώ  σπέρνω  

μιλώ  οργώνω  

ζητώ  φωνάζω  

ανοίγω  πιάνω  

κλείνω  χτυπώ  

πουλώ  βάζω  

ποτίζω  δένω  

κόβω  πλένω  

χτίζω  σκεπάζω  

διψώ  ράβω  

βάφω  σπάζω  

αγγίζω  ζεσταίνω  

γράφω  αφήνω  

βλέπω  πίνω  

 αγγίζω  σηκώνω  

τραβώ  αφήνω  

πιάνω  σηκώνω  

χτίζω  ρίχνω  

καθαρίζω  φωτίζω  
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ΟΝΟΜΑ   

ΑΣΚΗΣΗ          
            

Με τις λέξεις και τις φράσεις των παρενθέσεων να γράψεις τις προτάσεις, 

αρχίζοντας κάθε φορά από αυτό που ζητάει η ερώτηση.    

           

(στο σχολείο, πήγα, με τα πόδια, χτες).      

Πότε;            

Πώς;            

Τι έκανα;           

Πού;           

            

(διακοπές, θα πάμε, του χρόνου, με τροχόσπιτο).     

Πότε;            

Πώς;            

Τι θα κάνουμε;         

Πού;           

            

(με ησυχία, τώρα, ο Πέτρος, στο δωμάτιο διαβάζει).    

Πότε;            

Πώς;            

Τι κάνει;           

Πού;            

Ποιος;           

            

(στον τοίχο, με σφυρί, ένα καρφί, ο πατέρας, καρφώνει).    

Πότε;            

Πώς;            

Τι κάνει;           

Πού;            

Ποιος;           

            

( με όρεξη, ο Νίκος, στο σπίτι, κάθε πρωί, ξυπνάει).    

Πότε;            

Πώς;            

Τι κάνει;           

Πού;            

Ποιος;           

            


