
                             Φφλλο εργαςίασ 

Νεοελλθνικι γλώςςα Γ΄ Γυμναςίου 

Ενότθτα 4 : Αναφορικζσ προτάςεισ 

Ονοματεπώνυμο………………………………………………………………. 
 

Α) Αφοφ βρείτε τισ αναφορικζσ προτάςεισ ςτισ παρακάτω περιόδουσ να 

προςκζςετε κόμμα όπου χρειάηεται 

1. Η Γθ ςτθν οποία όλοι κατοικοφμε είναι ζνασ καυμάςιοσ πλανιτθσ 

2. Η Κριτθ ςτθν οποία βρίςκεται και το φαράγγι τθσ Σαμαριάσ είναι ζνασ από τουσ 

πιο δθμοφιλείσ τουριςτικοφσ προοριςμοφσ τθσ Ελλάδασ. 

3. Θμαςταν τόςο πολφ κουραςμζνοι από τθν προθγοφμενθ μζρα, ϊςτε μασ πιρε ο 

φπνοσ και δεν προλάβαμε το πρωινό δρομολόγιο για τθν πόλθ. Το λεωφορείο το 

οποίο χάςαμε ζφευγε ςτισ οχτϊ το πρωί. 

4. Δεν πρόλαβα να δω τθν πινακίδα του αυτοκινιτου που μασ χτφπθςε. 

5. Πλοι γνωρίηουμε τουσ λόγουσ που οδιγθςαν ςε αυτό το αποτζλεςμα. 

6. Η ςυμφωνία που κάναμε πρζπει να μείνει μυςτικι. 

 

Β). Να επιςθμάνετε τισ αναφορικζσ προτάςεισ ςτισ παρακάτω περιόδουσ και να 

βρεισ τθ ςυντακτικι κζςθ που ζχουν. 

1. Πςοι κοιμοφνται ξεκουράηονται. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Στθν εποχι μασ είςαι ό,τι δθλϊςεισ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Κάλεςε όποιον κζλεισ. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Εκείνοσ που μασ κοιτάηει είναι ο κακθγθτισ μου. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Η βιβλιοκικθ μασ είναι ό,τι καλφτερο ζχουμε 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Οι άνκρωποι δεν γνϊριηαν τθν πολιτικι τζχνθ, τθσ οποίασ μζροσ είναι θ πολεμικι. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Ριςτεφω ότι αυτό ιταν το καλφτερο, ό,τι μασ ςυμβοφλευςεσ εςφ. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Ράρε τθν εργαςία όποιου κζλεισ και μελζτθςζ τθν. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 



9. Μετά από λίγο καιρό κα χορεφεισ όπωσ χορεφω εγϊ. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Καταριζται τθ μοίρα του, που τον ζκανε φτωχό. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Οφτε ο Γιϊργοσ, που ιταν καλόσ μακθτισ, πιγε καλά ςτισ εξετάςεισ. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. Μου χρειάηεται μια οικιακι βοθκόσ, που να με βοθκά ςτισ δουλειζσ του ςπιτιοφ. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13. Πποιοσ πεκαίνει ςιμερα χίλιεσ φορζσ πεκαίνει. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

14. Οι ιτιζσ ςφυρίηουν ςαν να μοιρολογοφν. 

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

15. Φάε και πιεσ όςο κζλεισ. 

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

 

Γ. Να αντικαταςτιςετε τισ υπογραμμιςμζνεσ λζξεισ με ονοματικζσ αναφορικζσ 

προτάςεισ. 

1. Ια τιμθκοφν οι νικθτζσ του αγϊνα 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Ο υπεφκυνοσ αςφαλείασ του γθπζδου είναι γνωςτόσ μασ. 

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

3. Βρζκθκε το αυτοκίνθτο του φφλακα τθσ τράπεηασ. 

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

4. Ακοφςαμε όλοι τουσ ιςχυριςμοφσ του και δεν πιςτζψαμε λζξθ. 

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

5. Με το ςειςμό κινδφνευαν να καταρρεφςουν και τα διπλανά κτίρια. 

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

 

Δ). Πταν μια ςφνκετθ ονοματικι φράςθ προςδιορίηεται από μια αναφορικι θ χριςθ 

τθσ αντωνυμίασ οποίοσ βοθκάει περιςςότερο από το που, για να καταλάβουμε ςε 

ποιο από τα ονόματα αποδίδεται ο προςδιοριςμόσ. 



Άςκθςθ: Στισ ακόλουκεσ φράςεισ, να αντικαταςτιςετε τθν αντωνυμία που , με 

άλλα αναφορικά, απρόκετα ι εμπρόκετα, ώςτε θ φράςθ να αποκτιςει 

μεγαλφτερθ ςαφινεια. 

1.Να ςου γνωρίςω τθ φίλθ που ςου μίλθςα. 

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

2.Το μάκθμα που κα διαγωνιςτείσ είναι εφκολο. 

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

3.Η ιςτορία που βαςίηεται αυτό το δράμα είναι αλθκινι. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.Δεν εγκρίνω τον τρόπο που φζρεςαι. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Αυτό είναι το διαμζριςμα που ενδιαφζρομαι. 

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

Ε). Να βάλεισ κόμμα ςε όποιο « ότι » πρζπει 

1. Μου είπε ότι ιταν άρρωςτοσ. 

2. Ζιτθςζ μου ότι κζλεισ. 

3. Μθ χάςεισ τθν ψυχραιμία ςου, ότι κι αν γίνει. 

4. Νομίηω ότι ζχαςεσ τθν ψυχραιμία ςου. 

5. Ξζρει ότι αυτό είναι ςωςτό, αλλά κάνει ότι του κατζβει. 

 

Στ). Συμπλθρώςτε τα κενά των προτάςεων με που και ποφ 

1.Από πίτα ………………. δεν τρωσ, τι ςε νοιάηει κι αν καεί. 

2.Τον είδε ……………… ερχόταν και του φϊναξε. 

3…………… ιςουν χτεσ το απόγευμα; 

4.Μακάρι να ιταν αλθκινό το όνειρο………………. Είδα. 

5.Με ρϊτθςαν από ………….. που ιρκα και φάνθκαν χαροφμενοι ………… με ςυνάντθςαν. 

 

                                Αποςτολάκθ Αλίκθ 


