
 

 

ΑΣΚΗΣΗ 

Σύνδεσμοι 
Α. Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τον κατάλληλο σύνδεσμο! 
 

-1-    Μου ανακοίνωσε ______________ πρέπει να φύγει. 

α) ότι     β)  που  γ)  αλλά  δ) πάρα 

-2-  ______________ έκανε κρύο, εμείς πήγαμε εκδρομή!  

α) Παρόλο     β)  Μολονότι  γ)  Ώστε δ) Είτε 

-3-  Δεν παίζουμε μπάλα στο διάλειμμα ______________ σπάσουμε κανένα τζάμι.  

α) παρότι    β) για να  γ)  επειδή  δ) μήπως  

-4-  Δεν ήρθε ακόμη ______________ ο Γιώργος ______________η Στέλλα.  

α) είτε   β)  ή    γ)  ούτε  δ) και 

-5-  Θα βγεις για μπάλα ______________ διαβάσεις τα μαθήματά σου. 

α) επειδή     β)  ώστε  γ)  αφού δ) για να 

 
Β. Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τον κατάλληλο σύνδεσμο! 
 
αλλά, αν και, αν, αφότου, για να, γιατί, είτε, ενώ, επειδή, επομένως, μήπως, μολονότι, όταν,               

παρά, που, πριν, ώσπου, ώστε 

 
1. Φοβάμαι ______________ κτυπήσεις. 

2. Θα φάω ______________ το αποφασίσω. 

3. Κόπηκε το ρεύμα ______________ έκανα μπάνιο. 

5. Δεν τους ξαναείδε ______________ τελείωσαν τα μαθήματα. 

6. Ντύσου καλά ______________ φύγεις! 

7. Θα μείνω μαζί σας ______________ να ξημερώσει. 

8. Δεν έγραψα την άσκηση, ______________ πονούσε το κεφάλι μου. 

9. Χαίρομαι ______________ πέτυχαν οι προσπάθειές μας 
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10. Δεν φεύγω, ______________ δεν έρθεις κι εσύ. 

11. Θα πάμε στο δάσος, ______________ μαζέψουμε μανιτάρια. 

12. Τόσο πολύ δε μου άρεσε η ταινία, ______________ έφυγα από τη μέση της προβολής. 

13. Τους άκουγε προσεκτικά, ______________ δεν καταλάβαινε ούτε λέξη! 

14. Προτιμώ να διαβάζω ______________ να μιλάω ελληνικά . 

15. ______________ έρθεις ______________ δεν έρθεις το ίδιο μου κάνει. 

16. Δεν ήρθε στον γάμο μου, ______________ τον κάλεσα. 

17. Δεν είναι όμορφος, ______________ μου αρέσει, ______________ είναι καλός. 

18. Η ώρα πέρασε, ______________ δεν θα έρθει τελικά. 

 

Γ.  Γράψε τη μετάφραση των συνδέσμων στη γλώσσα σου! 
 
 

αλλά  ενώ  ούτε  

αν  επειδή  πριν  

αν και  επομένως  πως  

άρα  ή  που  

αφού  καθώς  σαν  

για να  και  ως  

γιατί  μήπως  ώστε  

διότι  μολονότι  ωστόσο  

εάν  όμως  δηλαδή  

είτε  όταν  παρότι  
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