
1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως προς το περιεχόμενό τους:

α. Πόσο όμορφα περάσαμε στην εκδρομή! ….........................................................................................

β. Σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος. …...............................................

γ. Πάρε με μαζί σου! …...........................................................................................................................

δ. Μακάρι να έρθετε στα γενέθλιά μου! ….............................................................................................

ε. Θα μείνετε αρκετές ημέρες στην πόλη μας; …....................................................................................

2. Να μετατρέψετε την παρακάτω αποφαντική πρόταση σε επιφωνηματική:

Η μέρα είναι ωραία. ---> …........................................................................................................................

3. Δίνεται ο παρακάτω διάλογος:

- Αύριο φεύγουμε για ταξίδι.

- Πού θα πάτε;

- Θα πάμε στην Κρήτη.

- Θα πάτε και στην Κνωσό;

- Θα επισκεφτούμε όλους τους αρχαιολογικούς τόπους.

- Όλους τους αρχαιολογικούς τόπους! Αυτό είναι υπέροχο!

- Έλα μαζί μας! Πάρε και τη φωτογραφική μηχανή σου. Θα έρθεις ή θα αρνηθείς την πρόσκλησή μου;

- Ποιος θα αρνιόταν μια τέτοια πρόσκληση; Τι ώρα ξεκινάτε;  

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις του κειμένου ως προς το περιεχόμενό τους:

Αύριο φεύγουμε για ταξίδι.: …......................................................

Αυτό είναι υπέροχο!: …......................................................

Έλα μαζί μας!: …......................................................



Να σχολιάσετε τη διαφορά των παρακάτω προτάσεων:

Ποιος θα αρνιόταν μια τέτοια πρόσκληση;: ….....................................................................................

Τι ώρα ξεκινάτε;: ….............................................................................................................................

4.  Να  διακρίνετε  ποια  από  τις  παρακάτω  αποφαντικές  προτάσεις  δηλώνει  ερώτηση,  ποια

απόφανση και ποια παράκληση.

• Θα ήθελα να μου πει κάποιος την ώρα.

• Ο Μίμης βρίσκεται στην Πάτρα.

• Θα ήθελα ένα τσάι.

5.  Να  ενοπίσετε  ποια  από  τις  παρακάτω  ερωτηματικές  προτάσεις  δηλώνει  ερώτηση,  ποια

απόφανση και ποια παράκληση.

• Έρχεσαι λίγο εδώ;

• Ποιος δεν τον αγαπάει το Νίκο;

• Τι ώρα είναι;

6. Να διακρίνετε ποια από τις παρακάτω προστακτικές προτάσεις δηλώνει απόφανση και ποια

προσταγή.

• Κοίτα θράσος!

• Πες μου αν θα έρθεις τελικά!

• Βγες έξω τώρα!

7. Να μετατρέψετε τις καταφατικές προτάεις σε αποφαντικές και αντίστροφα.

• Ο καιρός σήμερα είναι κατάλληλος για βόλτα.

…..............................................................................................................................................

• Κανένας δεν ήθελε να ακούσει γι' αυτό το θέμα.

…..............................................................................................................................................
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