11ο ∆ημοτικό Σχολείο Βύρωνα
Τάξη: Στ΄2
∆ασκάλα : Σύλα Τσέκου

Ονοματεπώνυμο
…………………………………….

ΑΚΛΙΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΤΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
Π.χ.
1. Στην εκδρομή περάσαμε υπέροχα.
2. Ο Ανδρέας είναι αρκετά καλός μάγειρας.
3. Μου τηλεφώνησε νωρίτερα.
4. Το σχολείο βρίσκεται κοντά στο σπίτι μου.
5. Περιέργως, ο Γιάννης δεν ήρθε απόψε.
6. Η ένταξη της χώρας στην Ε.Ε. συμφέρει οικονομικά.
7. Ο ήχος της έκρηξης ήταν εντυπωσιακά μεγάλος.
**8. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα πολύ ευτυχισμένη.
**9. Στο διαγώνισμα έγραψα αρκετά καλά.


Προσπαθήστε να διατυπώσετε ερωτήσεις τέτοιες ώστε να απαντιούνται με το επίρρημα
που είναι έντονα γραμμένο και να χαρακτηρίσετε σε ποιο είδος ανήκουν.

1…………………………………………………………………………………………………………...…
2………………………………………………………………………………………………………….……
3………………………………………………………………………………………………………….……
4………………………………………………………………………………………………………….……
5………………………………………………………………………………………………………….……
6………………………………………………………………………………………………………….……
7………………………………………………………………………………………………………….……

Ένας παλιός κανόνας έλεγε ότι «επιρρήματα είναι οι άκλιτες λέξεις

που απαντούν στις ερωτήσεις πού, πότε, πώς, πόσο»
Βρίσκεις να έχει εφαρμογή σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις;

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ (1):
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..



Για κάθε πρόταση από τις παραπάνω να βρείτε σε ποια λέξη αναφέρεται – προσδιορίζει
το επίρρημα.

1…………………………………………………………………………………………………………...…
2………………………………………………………………………………………………………….……
3………………………………………………………………………………………………………….……
4………………………………………………………………………………………………………….……
5………………………………………………………………………………………………………….……
6………………………………………………………………………………………………………….……
7………………………………………………………………………………………………………….……
8………………………………………………………………………………………………………….……
9………………………………………………………………………………………………………….……
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ (2):
Τα επιρρήματα είναι δυνατό να αναφέρονται - προσδιορίζουν :
α) …………..….…β)………..…..….γ)..……………….
δ)…………………...ε)………………………

1. Περιέργως, ο Γιάννης δεν ήρθε απόψε.
2. Η ένταξη της χώρας στην Ε.Ε. συμφέρει οικονομικά.
3. Ο ήχος της έκρηξης ήταν εντυπωσιακά μεγάλος.
Προσπαθήστε να παραφράσετε τα παρακάτω επιρρήματα:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Παρατηρούμε ότι :

το περιέργως χαρακτηρίζει ολόκληρη την πρόταση ο Γιάννης δεν ήρθε απόψε,
είναι σχόλιο του ομιλητή (προτασιακό επίρρημα),
το οικονομικά προσδιορίζει από ποια άποψη συμφέρει τη χώρα η ένταξη στην Ε.Ε.,
(επίρρημα της οπτικής γωνιάς)
το εντυπωσιακά προσδιορίζει το βαθμό και το αποτέλεσμα του ότι ήταν μεγάλος ο
ήχος της έκρηξης (διαβαθμιστικό επίρρημα, του βαθμού και του αποτελέσματος)

2

άσκηση
Στις παρακάτω προτάσεις να υπογραμμίσετε, να χαρακτηρίσετε και να βρείτε σε ποια λέξη ή πρόταση
αναφέρονται τα επιρρήματα.
1. *Ευτυχώς, δεν έβρεξε απόψε.
……………………………………………………………………………….………………………………..
2. Δεν αισθανόταν καθόλου καλά.
……………………………………………………………………………….………………………………..
3. Μας άρεσε πάντα να πηγαίνουμε περίπατο στο πάρκο.
……………………………………………………………………………….………………………………..
4. *Τα προβλήματα ήταν απρόσμενα εύκολα.
……………………………………………………………………………….………………………………..
5. *Τον έχει επηρεάσει συναισθηματικά.
……………………………………………………………………………….………………………………..
6. *Δυστυχώς, δεν γίνεται αλλιώς.
……………………………………………………………………………….………………………………..
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