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Ο παππούς 
 

Ένα πρωί, κατά τα µέσα του Σεπτεµβρίου, ο παππούς είχε πολλή δουλειά 

στον κήπο. Έσκαβε µόνος του για να προετοιµάσει το µέρος όπου είχε σκοπό 

να φυτέψει µερικά νέα οπωροφόρα δέντρα και µαζί επέβλεπε τους εργάτες, που 

ισοπέδωναν ένα κοµµάτι χέρσας γης, το οποίο ήθελε να προσθέσει στον 

καλλιεργηµένο κήπο του. Ξαφνικά, ο Λεωνίδας, ένα από τα εγγόνια του, 

εμφανίστηκε χαμογελαστός. Πήδησε στο λαιµό του παππού, τον φίλησε και του 

είπε «καληµέρα».  

-Σηκώθηκες κιόλας, παλικαράκι µου! είπε ο παππούς. Κι εγώ, για να σε 

ανταµείψω, θα σου κόψω από την κληµαταριά ένα ώριµο τσαµπί σταφύλια, 

από εκείνα που σου αρέσουν! 

Ο µικρός πήρε το τσαµπί και άρχισε να τρώει το λαχταριστό σταφύλι µε πολλή 

όρεξη.  

-Ευχαριστώ, παππού. Ποτέ µου δεν έφαγα τόσο ωραίο σταφύλι. Και πήγε δίπλα 

στον παππού στο µέρος της δουλειάς του. Έπειτα από λίγο, τον ρώτησε: 

- Γιατί, παππού, φυτεύεις κι άλλα δέντρα;  

-Μα, για να στολίσω τον κήπο και για να κάνουν φρούτα.  

-Μου φαίνεται, παππού, πως άδικα κοπιάζεις τόσο πολύ… 

-Τι θελεις να πεις;  

-Παππού, δεν ξέρω πώς να το πω... απάντησε το αγόρι κι έγινε κατακόκκινο από 

τη στενοχώρια του. 

- Ας σε βοηθήσω, λοιπόν, εγώ ... Βλέπεις ότι είµαι γέρος και φαντάζεσαι ότι δε 

θα δοκιµάσω ποτέ τα φρούτα που θα κάνουν αυτά τα δέντρα και ότι ποτέ δε θα 

έρθω να καθίσω στη σκιά τους. Και ίσως έχεις δίκιο. Δεν τα φυτεύω, όµως, µικρέ 

µου, για τον εαυτό µου.  

Εκείνη τη στιγµή, η Μάρθα, η αδελφή του Λεωνίδα, έτρεξε να καληµερίσει τον 

παππού. Είδε το σταφύλι στα χέρια του αδελφού της και τα µάτια της έλαµψαν 

µε τόση επιθυµία, ώστε ο Λεωνίδας τής το έδωσε αµέσως.  

- Αν ο πατέρας µου δε φύτευε τον κήπο, εξακολούθησε ο παππούς, δε θα είχα 

εγώ σήµερα ούτε τη δροσιά του, ούτε τους καρπούς του, ούτε τα εισοδήµατά 

του.  

-Και όµως, παππού, µου φαίνεται απλούστερο να µη φροντίζει ο καθένας 

παρά για τον εαυτό του. 

- Γιατί, λοιπόν, έδωκες κι εσύ το τσαµπί σου στην αδελφούλα σου;  

-Γιατί την είδα πόσο το λαχτάρισε, ώστε περισσότερο µε ευχαρίστησε να τη 

βλέπω να το τρώει εκείνη παρά να το φάω όλο εγώ ...  
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-Κι εγώ, παιδάκι µου, αισθάνοµαι µεγάλη ευχαρίστηση, όταν συλλογίζοµαι ότι 

µια µέρα εσείς και τα παιδιά σας θα χαρείτε τα δέντρα που φυτεύω και θα φάτε 

τους καρπούς τουs. Αυτή η ευχαρίστηση είναι πολύ µεγαλύτερη, παρά αν τα 

φύτευα για τον εαυτό µου. Βλέπεις μικρέ μου, όλα περνούν, όλα σβήνουν και 

χάνονται σ΄αυτόν τον κόσμο και μόνο η χαρά διατηρείται ως το τέλος, η χαρά 

που αισθάνεται ο άνθρωπος, όταν σκορπίζει την ευτυχία τριγύρω του. Αυτή η 

χαρά υπάρχει σε όλες τις ηλικίες, και στη δική μου ηλικία αυτή και μόνο κάνει τη 

ζωή μου καλή και υποφερτή.  
Γ. Ξενόπουλος, Το καλό μου βιβλίο (διασκευή) 

 
 

Ασκήσεις – Ερωτήσεις Κατανόησης 

1. Το κείμενο που διαβάσατε είναι αφηγηματικό. Σε ποιο πρόσωπο γίνεται 

η αφήγηση; 

 
____________________________________________________________________ 

 

2. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί εικόνες για να κάνει πιο ζωντανή την 

αφήγησή του. Να βρείτε και να υπογραμμίσετε στο κείμενο τρεις. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. Υπάρχει ένα ακόμη στοιχείο που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας στην 

αφήγηση για να την κάνει πιο ζωντανή. Ποιο είναι αυτό; 

 
____________________________________________________________________ 

 

4. Γιατί δίστασε ο Λεωνίδας να πει τις σκέψεις του στον παππού του; 

 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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5. Για ποια χαρά µιλάει ο παππούς στις τελευταίες γραμμές του κειµένου;  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Ασκήσεις Γραμματικής – Συντακτικού - Λεξιλογίου 

1. Να υπογραμμίσετε στις παρακάτω περιόδους τις εξαρτηµένες 

προτάσεις και να oνoµάσετε το είδος τους. 

 
α) Αισθάνοµαι µεγάλη ευχαρίστηση, όταν σας φαντάζοµαι στο µέλλον 

µέσα στον κήπο. 
______________________________________________________ 

β)  Αν ο πατέρας μου δε φύτευε τον κήπο, δε θα είχα εγώ σήμερα τη 

δροσιά του και τους καρπούς του. 
 

______________________________________________________ 

 γ) Το λαχτάρισε τόσο το σταφύλι, ώστε ευχαριστήθηκα για εκείνη.  
 

______________________________________________________ 

δ ) Ο παππούς δούλευε πάντα πολλές ώρες, αν και είχε πια  µεγαλώσει 
πολύ. 

 

 _____________________________________________________ 
 

 

2. Να αναγνωρίσετε το είδος της σύνδεσης των προτάσεων σε κάθε 

περίπτωση. 

 
α) Πήδησε στον λαιµό του παππού του, τον αγκάλιασε, τον φίλησε, του 

είπε καληµέρα.  
______________________________________________________ 

 β) Μου φαίνεται απλούστερο, όταν ο καθένας φροντίζει για τον εαυτό του. 
 

______________________________________________________ 

γ) Ο παππούς χαμογέλασε, αλλά δε µίλησε αµέσως. 
 

______________________________________________________ 
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3. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις έντονες λέξεις/προτάσεις  στο 

παρακάτω κείμενο. 

 

«Βλέπεις ότι είµαι γέρος και φαντάζεσαι ότι δεν θα δοκιµάσω ποτέ τα φρούτα 

που θα κάνουν αυτά τα δέντρα και ότι ποτέ δε θα έρθω να καθίσω στη σκιά 

τους. Και ίσως έχεις δίκιο. Σου τονίζω όµως ότι δεν τα φυτεύω, µικρέ µου, για 

τον εαυτό µου.» 

 

γέρος   
 

ότι δεν θα δοκιμάσω ποτέ τα φρούτα  
 

δέντρα  
 

σου  
 

τα  
 

 

4. Να εντοπίσετε και να αναγνωρίσετε τις αντωνυµίες και τους 

συνδέσµους στο παρακάτω κείµενο και να συμπληρώσετε τον 

πίνακα που ακολουθεί. 

  

Ο παππούς µου αγαπούσε τη γη, γιατί του έδινε όλα τα απαραίτητα για να 

συντηρήσει την οικογένεια. Καθετί µέσα στο κτήµα είχε την προσωπική 

φροντίδα του παππού, επειδή ήταν πάντα νοικοκύρης και  εργατικός. 

Όποιος χρειαζόταν βοήθεια, µπορούσε να υπολογίζει στον παππού.  

 

 

Αντωνυμίες Σύνδεσμοι 
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5. Να τοποθετήσετε καθένα από τα  ρήµατα του κειµένου που είναι 

γραμμένα µε έντονα γράμματα  στην κατάλληλη στήλη. 

 

Μεταβατικά Αμετάβατα Συνδετικά 

   

   

   

 
 

 
 

6.  Να αντικαταστήσετε τις υπογραµµισµένες λέξεις στις παρακάτω 

προτάσεις µε μία συνώνυμη. 
 

α) Ο παππούς έκοψε από την κληµαταριά ένα ώριµο τσαµπί σταφύλια.  

_____________________________________________________ 

β) Συλλογίζοµαι το µέλλον.  

______________________________________________________ 
 
 
 

7.  Να αναγνωρίσετε τι μέρος του λόγου είναι οι παρακάτω λέξεις 

συµπληρώνοντας τον πίνακα με √. 

    

 Επίθετο Επίρρημα Ρήμα Μετοχή 

αδικία     

κούραση     

εξόντωση     

ανάπαυση     

χαλάρωση     
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8.  Σε μία ολοκληρωμένη παράγραφο να περιγράψετε τον χαρακτήρα του 

παππού. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Ένας άγγελος 

Όταν γίνηκα πέντε χρονών, με πήγαν σε μια δασκάλα να με μάθει να γράφω στην 

πλάκα γιώτες και κουλούρες, να ξεπάρει το χέρι μου και να μπορώ να ζωγραφίζω, σα 

μεγαλώσω, τα γράμματα της αλφαβήτας. Ήταν μια αγαθή γυναικούλα, κυρα-Αρετή 

την έλεγαν, κοντή, παχουλή, με μια κρεατοελιά δεξά στο πηγούνι. Μου οδηγούσε το 

χέρι, μύριζε καφέ η ανάσα της, και μου αρμήνευε* πώς να κρατώ το κοντύλι και να 

κυβερνώ τα δάχτυλά μου. 

Στην αρχή δεν την ήθελα, δε μου άρεσε η ανάσα της. μα σιγά σιγά, δεν ξέρω πώς, 

άρχισε να μετουσιώνεται* μπροστά στα μάτια μου, να φεύγει η κρεατοελιά, να ισιώνει η 

πλάτη της, να λιγνεύει και να ομορφαίνει το πλαδαρό* κορμί της. ως πια, ύστερα από 

λίγες βδομάδες, έγινε ένας άγγελος λιγνός, με κάτασπρο χιτώνα, και κρατούσε μια 

τεράστια μπρούτζινη τρουμπέτα. σε κάποιο κόνισμα* στην εκκλησία του Αϊ-Μηνά θα ’χα 

δει τον άγγελο αυτόν και το παιδικό μάτι έκαμε πάλι το θάμα* του κι άγγελος και κυρα-

δασκάλα έγιναν ένα. 

Διάβηκαν τα χρόνια. ξενιτεύτηκα, γύρισα πάλι στην Κρήτη. πέρασα από το σπίτι 

της δασκάλας μου. στο κατώφλι καθόταν στον ήλιο και λιαζόταν μια γριούλα. τη 

γνώρισα από την κρεατοελιά στο πηγούνι. τη ζύγωσα, της έδωκα γνώρα*. άρχισε να 

κλαίει από τη χαρά της. της κρατούσα πεσκέσι* καφέ και ζάχαρη κι ένα κουτί λουκούμια. 

Μια στιγμή δίστασα, ντρεπόμουν να ρωτήσω. μα τόσο είχε στερεώσει μέσα μου η 

εικόνα του αγγέλου με την τρουμπέτα, που δεν κρατήθηκα. 

Κυρα-Αρετή μου, της είπα, φορούσες ποτέ άσπρο χιτώνα και κρατούσες μια 

μεγάλη μπρούτζινη τρουμπέτα; 

Νίκος Καζαντζάκης, Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) 

 
 
 
 

 
____________ 
μου αρμήνευε:  με ορμήνευε, με συμβούλευε, μου έδειχνε 
να μετουσιώνεται:  να μεταμορφώνεται, να αλλάζει 

πλαδαρό:  χαλαρό, όχι σφιχτό 
κόνισμα: εικόνισμα 

θάμα: θαύμα 
της έδωκα γνώρα: της θύμισα ποιος είμαι, της συστήθηκα 
πεσκέσι: δώρο 

 

 

 
 
 

  



 

10 
 

Ασκήσεις – Ερωτήσεις Κατανόησης 

1. Ποιο πρόσωπο περιγράφει ο συγγραφέας στο κείμενο; 

________________________________________________________________________ 

2. Πώς ήταν εξωτερικά το πρόσωπο που περιγράφεται; 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Με τι παρομοιάζει το πρόσωπο αυτό ο συγγραφέας; 

_________________________________________________________________________ 

4. Ποιος ήταν ο λόγος, κατά τη γνώμη σας, που άρχισε να μετουσιώνεται το 

πρόσωπο αυτό στα μάτια του συγγραφέα; 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Nα γράψετε μια φράση από το κείμενο που να δείχνει ότι ο αφηγητής 

επέστρεψε μετά από χρόνια στον τόπο καταγωγής του. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. Να γράψετε τη λέξη από το κείμενο που δείχνει ότι: 

 

α) η δασκάλα λέπτυνε στα μάτια του. (2η παράγραφος) 

_______________________________________________________________________ 

β) είχαν περάσει χρόνια, όταν ξανασυνάντησε τη δασκάλα του.  

(3η παράγραφος) 

_______________________________________________________________________ 
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7. Το κείμενο είναι: 

α.  περιγραφή τόπου   γ.  περιγραφή προσώπου 

β.  δημοσιογραφικό άρθρο  δ.  άρθρο ιστοσελίδας 

 

 8. Ξεκινώντας με την παρακάτω θεματική πρόταση να γράψετε μια παράγραφο 

στην οποία  θα περιγράφετε τον χαρακτήρα του φίλου σας. 

Ο φίλος μου είναι ξεχωριστός. __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Ασκήσεις Γραμματικής – Συντακτικού - Λεξιλογίου 

1. Αφού εντοπίσετε τις παρακάτω εξαρτημένες προτάσεις στο κείμενο, να 

γράψετε το είδος τους. 

• Όταν γίνηκα πέντε χρονών            

_____________________________ 

• να με μάθει               

_____________________________ 

• να γράφω στην πλάκα γιώτες και κουλούρες 

_____________________________ 

• που δεν κρατήθηκα               

_____________________________ 

 

2. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις λέξεις της δεύτερης παραγράφου που είναι 

γραμμένες με έντονα γράμματα. 

 

Στην αρχή δεν την ήθελα, δε μου άρεσε η ανάσα της. μα σιγά σιγά, δεν ξέρω πώς, 

άρχισε να μετουσιώνεται* μπροστά στα μάτια μου, να φεύγει η κρεατοελιά, να ισιώνει η 

πλάτη της, να λιγνεύει και να ομορφαίνει το πλαδαρό* κορμί της. ως πια, ύστερα από 

λίγες βδομάδες, έγινε ένας άγγελος λιγνός, με κάτασπρο χιτώνα, και κρατούσε μια 

τεράστια μπρούτζινη τρουμπέτα. σε κάποιο κόνισμα* στην εκκλησία του Αϊ-Μηνά θα ’χα 

δει τον άγγελο αυτόν και το παιδικό μάτι έκαμε πάλι το θάμα* του κι άγγελος και κυρα-

δασκάλα έγιναν ένα. 

 
στην αρχή________________ την  ________________ 

μου ________________ ανάσα ________________ 

μπροστά ________________ κρεατοελιά ________________ 

άγγελος ________________ τρουμπέτα ________________ 

μάτι ________________ ένα ________________ 
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3. Να αναγνωρίσετε γραμματικά τις λέξεις της τρίτης παραγράφου που είναι 

γραμμένες με έντονα γράμματα: 

 
Διάβηκαν τα χρόνια. ξενιτεύτηκα, γύρισα πάλι στην Κρήτη. πέρασα από το σπίτι 

της δασκάλας μου. στο κατώφλι καθόταν στον ήλιο και λιαζόταν μια γριούλα. τη 

γνώρισα από την κρεατοελιά στο πηγούνι. τη ζύγωσα, της έδωκα γνώρα*. άρχισε να 

κλαίει από τη χαρά της. της κρατούσα πεσκέσι* καφέ και ζάχαρη κι ένα κουτί λουκούμια. 

Μια στιγμή δίστασα, ντρεπόμουν να ρωτήσω. μα τόσο είχε στερεώσει μέσα μου η 

εικόνα του αγγέλου με την τρουμπέτα, που δεν κρατήθηκα. 

 
πάλι ________________ από  ________________ 

της (δασκάλας) ________________ και ________________ 

τη (ζύγωσα) ________________ της (έδωκα) ________________ 

τη (χαρά) ________________ δίστασα ________________ 

μέσα ________________ (μέσα) μου________________ 

 

4. Να γράψετε στην κατάλληλη θέση του παρακάτω πίνακα τα ρήματα της 

πρώτης παραγράφου με έντονα γράμματα. 

Όταν γίνηκα πέντε χρονών, με πήγαν σε μια δασκάλα να με μάθει να γράφω στην 

πλάκα γιώτες και κουλούρες, να ξεπάρει το χέρι μου και να μπορώ να ζωγραφίζω, σα 

μεγαλώσω, τα γράμματα της αλφαβήτας. Ήταν μια αγαθή γυναικούλα, κυρα-Αρετή 

την έλεγαν, κοντή, παχουλή, με μια κρεατοελιά δεξά στο πηγούνι. Μου οδηγούσε το 

χέρι, μύριζε καφέ η ανάσα της, και μου αρμήνευε* πώς να κρατώ το κοντύλι και να 

κυβερνώ τα δάχτυλά μου. 

 

  

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΜΕΤΑΒΑΤΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ 
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5.Στις παρακάτω περιόδους να βρείτε τα είδη σύνδεσης των προτάσεων. 

 

• Τα χρόνια διάβηκαν, ξενιτεύτηκα, γύρισα πάλι στην Κρήτη. 

________________________________ 

• Όταν γίνηκα πέντε χρονών, με πήγαν σε μια δασκάλα. 

          _________________________________ 

• Ήταν κοντή και είχε  μια κρεατοελιά στο πηγούνι της. 

         _________________________________   

 

6.Να βάλετε τις παρακάτω οδηγίες στη συνοπτική προστακτική (β΄ ενικό). 

 

• Κρατιόμαστε από τη χειρολαβή. 

_____________________________________________________________________ 

• Κρατώ σημειώσεις στην παράδοση του μαθήματος. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

• Λέω μία ιστορία. 

_____________________________________________________________________ 

 

7.Να υπογραμμίσετε τις αντωνυμίες του παρακάτω κειμένου και να γράψετε 

πάνω από καθεμία το είδος της. 

 

Με  πλησίασε η δασκάλα  μου  και   με  την  ήρεμη   φωνή  της  μου  είπε  ότι      

έπρεπε  κάτι  να   της  φέρω. Την  άκουσα  προσεκτικά  και  έκανα ό,τι ζήτησε.     

Πήγα ο  ίδιος στο κυλικείο και  το αγόρασα. 
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8.Στις παρακάτω περιόδους να υπογραμμίσετε τα άμεσα αντικείμενα και να 

κυκλώσετε τα έμμεσα αντικείμενα των ρημάτων. 

 

• Η γιαγιά τής χάρισε ένα δαχτυλίδι. 

• Μου έδειξε τους βαθμούς του. 

• Του ζήτησα χρήματα. 

• Ο τροχονόμος του έκανε σήμα. 

• Δώσε στο δάσκαλο το τετράδιο. 

• Διδάσκει τους μαθητές ιστορία. 

 

9.Να γράψετε 5 λέξεις της  οικογένειας του ρήματος οδηγώ. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10.Να αντιστοιχίσετε τις μεταφορικές φράσεις με την ερμηνεία τους. 

 

 

• Κόβω το κεφάλι μου. 
 α. Εναντιώνεται σε ανώτερό του. 

 

• Σηκώθηκαν τα πόδια να 

χτυπήσουν το κεφάλι. 
 

 

 β. Η διαφθορά ενός συνόλου ξεκινά 

από την ηγεσία του. 

 

• Δε σηκώνω κεφάλι. 
 γ. Αρχίζω να προηγούμαι. 

 

• Το ψάρι βρομάει από το 

κεφάλι. 
 

 δ. Έχω πολλές υποχρεώσεις. 

• Παίρνω κεφάλι. 
 ε. Εργάζομαι εξαντλητικά. 

 

• Έχω πολλά στο κεφάλι 

μου.  στ. Είμαι απόλυτα σίγουρος για κάτι. 

  



 

16 
 

11. Να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις με τα συνθετικά που δίνονται παρακάτω. 

 

συν+πόλη ________________ ευ+ημέρα  ________________ 

συν+βάλλω  ________________ ευ+οιωνός ________________ 

παν+κόσμος ________________ δυσ+κινούμαι ________________ 

 

12.  Να γράψετε με μια λέξη πώς λέγεται αυτός που: 

 

δύσκολα τον διαβαίνεις ________________________ 

δύσκολα διαβάζεται   ________________________ 

εύκολα πιστεύει   ________________________ 

εύκολα σπάζει ________________________ 

εύκολα λυγίζει  ________________________ 

 

13. Να γράψετε πώς λέγεται αυτός που έχει δύο: δι(σ-) 

 

κρόκους:  _______________ ώρες:   _______________ 

ορόφους:  _______________ έτη:   _______________ 

τροχούς: _______________ φύλλα:  _______________ 

      ημέρες:   _______________      πρόσωπα:  _______________ 
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14.  Να υπογραμμίσετε τα κατηγορούμενα και να κυκλώσετε τα αντικείμενα. 

 

• Ο Δημήτρης είναι πρόεδρος στην τάξη του. 

• Ο Θανάσης φάνηκε ανυπόμονος. 

• Το κείμενο δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. 

• Ήταν καλή η ομιλία του. 

• Ο θείος μου εξελέγη δήμαρχος. 

• Φάνηκε κουρασμένος μετά τον αγώνα. 

• Είναι ευχάριστη η παρέα σου. 

• Τον έφερε σπίτι με το ποδήλατο. 

• Ο αδερφός μου στάθηκε τυχερός στο διαγώνισμα. 

• Η μαμά με αγκάλιασε στοργικά. 

 

 

15. Να υπογραμμίσετε το άμεσο αντικείμενο και να κυκλώσετε το έμμεσο.   

• Έδωσα του Γιώργου το βιβλίο.   

• Του έδωσα το βιβλίο.   

• Έδωσα στον Κωνσταντίνο το βιβλίο.   

• Έδωσα του Χάρη και του Γιάννη το βιβλίο και το  τετράδιο.   

• Έδωσα στη Γεωργία και στην Ελευθερία το βιβλίο και το τετράδιο. 

• Σου το έδωσα.  

• Της ζήτησα χρήματα. 

• Ζήτησα από τη Σοφία  χρήματα. 
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