
 

Όνομα: ............................................................................. Τάξθ: .......... Ημερ.: .................... 

1. Στισ προτάςεισ που ακολουθοφν να κυκλώςεισ τα ςυνδετικά ρήματα και να 

υπογραμμίςεισ με κόκκινο τα υποκείμενα και με πράςινο τα κατηγοροφμενα. 

Η Αριάδνθ φαίνεται κουραςμζνθ. 

Η ςυγκεκριμζνθ διαςταφρωςθ κεωρείται πολφ επικίνδυνθ.   

Η μζκοδοσ αυτι κεωρείται πολφ αποτελεςματικι. 

Το υλικό αυτό είναι εφπλαςτο και γίνεται ό,τι κζλεισ. 

Η αλικεια ζγινε φανερι. 

Ο Αϊνςτάιν κεωρείται ιδιοφυία. 

Ο Σταφροσ φαίνεται προικιςμζνοσ με πολλά ταλζντα. 

Ο Γιάννοσ διορίςτθκε δάςκαλοσ ςτθν Κριτθ. 

Η Ελζνθ εκλζγθκε για δεφτερθ φορά διμαρχοσ. 

Τα παιδιά ςτθν τάξθ είναι είκοςι.  

Αυτό δεν είναι τίποτα  

Με τθ μετακόμιςθ το ςπίτι ιταν άνω κάτω  

Το δαχτυλίδι ιταν από αςιμι.  

Με αυτά που ζπακε ιταν να τον λυπάται κανείσ. 

Η μθτζρα μοιάηει κουραςμζνθ και απογοθτευμζνθ  

Ο Κϊςτασ γεννικθκε φτωχόσ με ςκλθρι δουλειά όμωσ ζγινε πλοφςιοσ. 

 

2. Αφοφ διαβάςεισ προςεκτικά τισ παρακάτω προτάςεισ, να κυκλώςεισ τα ρήματα 

και να υπογραμμίςεισ τα αντικείμενα ή τα κατηγοροφμενα.  Διευκρίνιςε ςτην 

παρζνθεςη που υπάρχει καθε φορά τι είναι.   

Ο ακλθτισ φαινόταν κουραςμζνοσ.   (κατθγοροφμενο) 

Τα κορίτςια ζπαιηαν κυνθγθτό ςτο διάλειμμα.  (αντικείμενο) 

Ο πατζρασ ιταν ζνασ φτωχόσ άνκρωποσ. (.................................) 

Ο Γιϊργοσ μάηεψε όλα τα πεταμζνα χαρτιά.  (...............................) 

Ο Κϊςτασ κάκεται φρόνιμα ςτο κρανίο του.  (...............................) 

Τα παιχνίδια του ιταν πολφ ακριβά.  (...............................) 

Η αδερφι μου εκλζγθκε ταμίασ του ςυλλόγου.  (...............................) 
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Η παράκλθςθ ιταν να μθ ςθκωκεί κανείσ.  (...............................) 

Η οικονομικι του κατάςταςθ αποδείχτθκε χειρότερθ.  (...............................) 

Η δαςκάλα τουσ φαινόταν απογοθτευμζνθ .   (...............................) 

Οι νοςοκόμεσ φροντίηουν τουσ αςκενείσ τουσ .  (...............................) 

Ο Αλζξανδροσ αγαπάει πολφ τθ μουςικι .  (...............................) 

Η πωλιτρια φαινόταν πολφ ευγενισ .  (...............................) 

Ο Μάνοσ ζλυςε το πρόβλθμα ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα .   (...............................) 

Ο Μπετόβεν κεωρείται ο ςπουδαιότεροσ μουςικόσ του περαςμζνου αιϊνα.  (................) 

Οι κεατζσ χειροκρότθςαν με πάκοσ τουσ μουςικοφσ .  (...............................) 

 

3. Αφοφ διαβάςεισ προςεκτικά το παρακάτω κείμενο, να κυκλώςεισ τα ςυνδετικά 

ρήματα και να υπογραμμίςεισ τα κατηγοροφμενα.  

Το ωδείο ιταν κλειςτό και καταςκότεινο. Στθν ςκθνι τθσ άδειασ αίκουςασ το 

πιάνο, το βιολί , θ κικάρα και το φλάουτο ιταν παρατθμζνα ςτο πάτωμα. Απϋ τα 

παράκυρα μπικε ςιγά ςιγά το φωσ του δρόμου και τα μουςικά όργανα ηωντάνεψαν και 

άρχιςαν να μιλοφν. 

«Εγϊ γεννικθκα παγωμζνο ςτισ πλαγιζσ των Ουραλίων », είπε το πιάνο. « Μια 

οξιά ιμουν μζςα ςε πολλζσ άλλεσ και ηοφςα μαηί με τισ νιφάδεσ του χιονιοφ και τα 

ουρλιαχτά των άγριων ηϊων. Όταν με αγγίξουν επιδζξια χζρια, θ μελωδία μου μοιάηει 

με όνειρο και φτάνει πζρα μακριά, ςτθν πατρίδα μου ». 

«Εγϊ γεννικθκα λυπθμζνο ςϋ ζναν ορυηϊνα τθσ Άπω Ανατολισ », είπε το 

φλάουτο.     « Ένα καλάμι ιμουν και ζκανα παρζα με τα πουλιά 

που μου τραγουδοφςαν και χόρευαν κοντά μου. Οι φωνζσ τουσ 

και τα τραγοφδια τουσ είναι μια γλυκιά ανάμνθςθ ». 

«Εγϊ γεννικθκα κόκκινθ ςτθ Μάλαγα τθσ Ιςπανίασ », είπε θ 

κικάρα . « Το ςϊμα μου είναι από κοκκινόξυλο , γιϋ αυτό 

κεωροφμαι ςπουδαία. Όταν βρίςκομαι ςτθν αγκαλιά ενόσ 

ευαίςκθτου κικαρίςτα, αποδεικνφομαι μοναδικι». 

« Θεωροφμαι  βαςιλιάσ όλων των οργάνων », είπε το βιολί. 

«Το ςϊμα μου είναι γερό μα και ευαίςκθτο. Είναι φτιαγμζνο από 

τθν καρδιά ενόσ ελάτου που ηοφςε ςϋ ζνα δάςοσ τθσ Ουγγαρίασ . Εκλζγθκα για πολφ 

καιρό πρόεδροσ του ςυλλόγου τςιγγάνικων βιολιϊν » .    


