
ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄ 
Όνομα:............................................................................... Τάξη:........... 
Ημεπομηνία:..................... 

 Η πόλη χάθηκε ςτο χιόνι (ςυνέχεια) 
 Χρονικοί και Αιτιολογικοί ςύνδεςμοι 

______________________________________________________________ 
1. Αθού διαβάζειρ ηο παπακάηυ κείμενο, να ζςμπληπώζειρ ηα κενά ηυν 
πποηάζευν πος ακολοςθούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ......................... ην απόγεπκα θαζόκνπλ ζην γξαθείν κνπ. 
 ...................., άθνπζα έλαλ πεξίεξγν ζόξπβν. 
 Έηξεμα ζηελ θνπδίλα ...............................  . 
 .......................... ηνπ έξημα ιίγα ςίρνπια , άξρηζε λα ηξώεη. 

 

 

 

________________________________________________________________ 

2. Να ζςμπληπώζειρ με μία δεύηεπη ππόηαζη ηο νόημα ηηρ ππώηηρ ππόηαζηρ, 

μεγαλώνονηάρ ηη. Να σπηζιμοποιήζειρ ηοςρ σπονικούρ ζςνδέζμοςρ καθώρ, 
όηαν, ενώ, μόλιρ.  Μην ξεσάζειρ να βάλειρ κόμμα ππιν από ηοςρ σπονικούρ 
ζςνδέζμοςρ. 
 

Σν λεξό ζηακάηεζε λα ηξέρεη.........................................................................................................  . 

Χηύπεζε ην ηειέθσλν ....................................................................................................................  . 

Ο Μάθεο θαη ε Χαξά παίδνπλ ..................................................................................................  . 

Ξαθληθά άξρηζε λα ρηνλίδεη ............................................................................................................. . 

Σα θύιια ησλ δέληξσλ πέθηνπλ ...................................................................................................  . 

Αθνύζακε έλα δπλαηό ζόξπβν ........................................................................................................ . 

Βξήθα έλα αδέζπνην ζθπιάθη ......................................................................................................... . 

Φεύγνπλ γηα ην ρσξηό ......................................................................................................................  . 

Η Χξηζηίλα έβαιε ζεξκόκεηξν ......................................................................................................  . 

Σν άθεζα γηα ιίγν αθόκα ζην θνύξλν .........................................................................................  . 

 Χτεσ το απόγευμα καθόμουν ςτο γραφείο μου και διάβαηα. 
Ξαφνικά, άκουςα ζναν περίεργο θόρυβο προσ τθ μεριά του 
παράθυροφ μου. Είδα ζνα μικρό ςπουργιτάκι παγωμζνο και 
πειναςμζνο που προςπαθοφςε να βρει ψίχουλα για να φάει. 
 Έτρεξα ςτθν κουηίνα αμζςωσ και ζφερα μια φζτα ψωμί. 
Άνοιξα το τηάμι και μόλισ του ζριξα λίγα ψίχουλα , με πλθςίαςε και 
άρχιςε να τρϊει. Τότε ςκζφτθκα  πωσ ίςωσ να ζρθει κι αφριο. 

Οι λέξειρ πος σςμπλήπωσερ 
ονομάζονται σπονικά επιππήματα.  



3.Χπηζιμοποίηζε ηη θανηαζία ζος και γπάτε για ποιο λόγο ζςνέβηζαν ηα 
παπακάηυ γεγονόηα. 

 

ήκεξα δελ πήγα ζρνιείν, γιαηί ...................................................................................................  . 

Η Φαίδξα δελ έθαλε γπκλαζηηθή, γιαηί ....................................................................................  . 

Σα θαξάβηα δελ ηαμίδεςαλ ζήκεξα, επειδή................................................................................. . 

Η Αλζή δελ απάληεζε ζηελ εξώηεζε ηεο δαζθάιαο ηεο, επειδή .............................................. . 

Ο Βαζίιεο δελ ήξζε ζηελ παηδηθή ραξά , επειδή ..................................................................... . 

Η Αλλνύια έζθαζε ζηα γέιηα, επειδή .......................................................................................... . 

Φόξεζε κηα κπινύδα , Αγγειηθή, αθού ......................................................................................... . 

Γηάβαζε ηα καζήκαηά ζνπ, αθού ................................................................................................. . 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

4. Να ζςνδέζειρ ηιρ πιο κάηυ πποηάζειρ με ηον καηάλληλο σπονικό ή αιηιολογικό 
ζύνδεζμο. 

 
Α) Σν κσξό έθιαηγε. Πεηλνύζε. 

Το μωρό έκλαιγε, γιατί πεινούσε. 

Β) Μπαίλσ ζην ζπίηη. Κιεηδώλσ ηελ πόξηα. 

................................................................................................................................................................ 

Γ) Ο Μάθεο ζύκσζε. Σνπ κίιεζα άζρεκα. 

................................................................................................................................................................ 

Γ) Βξάδηαζε.  Ο Γηάλλεο πήγε γηα ύπλν. 

................................................................................................................................................................. 

Δ) πλάληεζα ηνλ Λεσλίδα. Πήγαηλα γηα ςώληα. 

................................................................................................................................................................ 

Σ) Η Ράληα έβαιε ηα θιάκαηα. Σε κάισζε ε κεηέξα. 

................................................................................................................................................................ 

Οη ιέμεηο γιαηί, επειδή, αθού, πνπ καο βνεζνύλ 
λα ζπλδέζνπκε ηηο πξνηάζεηο καο ιέγνληαη 
αιηιολογικοί ζύνδεζμοι, γηαηί εμεγνύλ ην ιόγν ( 
ηελ αηηία). Πξηλ από απηνύο ηνπο ζπλδέζκνπο 
βάδνπκε κόμμα. 


