
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ………………………………………………. 

Όνομα: _________________________________________ Τάξη: _________ 

 

 

 

 

Τα επηννήμαηα είκαη άθιηηεξ ιέλεηξ πμο πνμζδημνίδμοκ θονίςξ νήμαηα, αιιά θαη άιια μένε 

ημο ιόγμο. 

Πενπαηάμε προζεθηηθά 

ζημ πηόκη. 

Έβαια ημ ηειέθςκμ μμο πάκω 

ζημ ηναπέδη. 

Φηες πήγαμε εθδνμμή ζημ 

Τνόμδμξ. 

Πώς; Πού Πότε 

Τροπικά επιρρήματα Τοπικά επιρρήματα Χρονικά Επιρρήματα 

Δηλώνουν τρόπο Δηλώνουν τόπο Δηλώνουν χρόνο 

πώξ, όπςξ, έηζη, αιιηώξ, 

εοπάνηζηα, θάπςξ, 

θαζόιμο, μπςζδήπμηε, 

μόκμ, μπνμύμοηα, 

μμκμμηάξ, πςνηζηά μαδί 

θ.α.  

εδώ, εθεί, πένα, μαθνηά, θμκηά, 

ζημά, δίπια, μέζα, πάκς, θάης, 

απέκακηη, πακημύ, θάπμο, 

πμοζεκά, ρειά, παμειά, δεληά, 

ανηζηενά, πιάη, γύνς, έλς, 

μεηαλύ, ακαμεηαλύ, μπνμζηά, 

μπνμξ, πίζς, βόνεηα, κόηηα, 

ακαημιηθά, δοηηθά, πάμς, θ.α. 

ηώνα, ηόηε, πνηκ, μεηά, 

ζήμενα, αύνημ, πηεξ, μεζαύνημ, 

πένζη, θέημξ, απόρε, ανγά, 

κςνίξ, μπμηεδήπμηε, όπμηε, 

άιιμηε, θάπμηε, ύζηενα, 

έπεηηα, επηηέιμοξ, θηόιαξ, 

αμέζςξ, ζπάκηα, ζοπκά, 

ηαθηηθά, πόηε πόηε θ.α. 

1. Γράθω δίπια από θάζε πρόηαζε ηο είδος ηοσ επηρρήμαηος ποσ είκαη σπογραμμηζμέκο.  

Κμοκμύζε ηα πένηα ημο αδηάθμπα.                                      …………………………………………. 

Σηάζμο δίπια από ημκ Γηώνγμ.                                          …………………………………………. 

Η Αγκή ηνέπεη γνήγμνα.                                                    …………………………………………. 

Σήμενα λεθηκήζαμε κςνίξ γηα ημ ζπμιείμ.                          ………………………………………….           

Τα θιεηδηά βνίζθμκηαη πάκς ζημ έπηπιμ.                           …………………………………………. 

Αοηό ημ αοημθίκεημ είκαη ανθεηά γνήγμνμ.                        …………………………………………. 

Τμ ζπίηη ημο βνίζθεηαη ρειά ζημ βμοκό.                            …………………………………………. 

Σήμενα είκαη Κονηαθή.                                                      …………………………………………. 

Πεγαίκμομε μαδί ζημ ζπμιείμ.                                          …………………………………………. 

Άνπηζε κα βνέπεη λαθκηθά.                                               …………………………………………. 



2. Επηιέγω θαηάιιεια επηρρήμαηα από ηο πιαίζηο γηα κα ζσμπιερώζω ηης προηάζεης. 

 

 

Ο μπαμπάξ μμο ζηάζμεοζε ημ αοημθίκεηό ημο  …………………………… ζε δηπιή θίηνηκε γναμμή.  

………………………………. ζα είκαη θιεηζηά ηα ζπμιεία δηόηη είκαη ε γημνηή ημο ημπηθμύ Αγίμο. 

Οη ειηθηςμέκμη πίκμοκ ………………………….. ημκ θαθέ ημοξ θαη παναθμιμοζμύκ ηα παηδηά πμο 

παίδμοκ. 

Οη θάημηθμη ηεξ πόιεξ πενκμύκ ……………………………………….. ηεκ ώνα ημοξ ζημ πάνθμ. 

………………………… ηεξ πόιεξ οπάνπεη μηα ηενάζηηα παηδηθή πανά. 

Σ’ αοηή ηεκ πόιε δεκ πνεζημμπμημύκ …………………………… ιεθηά. 

Οη γεςνγμί ενγάδμκηαη ………….……………………….. ζηα πςνάθηα.   

…………………………………… έγηκε μηα οπένμπε θαιιηηεπκηθή εθδήιςζε. 

Με μηιάξ ……………………………… ζημοξ μεγαιύηενμύξ ζμο. 

…………………………………… ζοκακηεζήθαμε, μεηά από πέκηε πνόκηα αιιειμγναθίαξ! 

 

3. Υπογραμμίδω επηρρήμαηα ζηοκ πηο θάηω μύζο ηοσ Αηζώποσ θαη ηα γράθω ζηε 

ζωζηή ζηήιε. 

Κάπμηε ήηακ έκαξ ιύθμξ πμιύ πεηκαζμέκμξ. Τνηγονκμύζε εδώ θη εθεί ράπκμκηαξ ηνμθή. 

Έπεηηα από πμιιή ώνα έθηαζε θμκηά ζε έκα αγνμηόζπηημ. Πήγε γύνς από ημ ζπίηη, αιιά 

δεκ πιεζίαζε θμκηά, γηαηί άθμοζε ακζνώπηκεξ θςκέξ. Μηα γηαγηά μάιςκε αοζηενά ημ εγγόκη 

ηεξ θαη ημο έιεγε όηη, ακ δεκ ζηαμαηήζεη γνήγμνα κα θιαίεη, ζα ημ έδηκε αμέζςξ ζημκ ιύθμ. 

Μεμηάξ πάνεθε αθάκηαζηα μ ιύθμξ! Ξαθκηθά βνήθε ηνμθή! Έηζη απμθάζηζε κα πενημέκεη. Οη 

ώνεξ θοιμύζακ ανγά, αιιά ε γηαγηά δεκ πναγμαημπμημύζε ηεκ απεηιή ηεξ. Ύζηενα από ιίγμ 

αθμύεη πάιη μ ιύθμξ ηε γηαγηά κα ιέεη ζημ παηδί  θαη κα ημ θαιμπηάκεη: «Ακ ένζεη μ ιύθμξ, 

παηδί μμο, εδώ ζα ημκ ζθμηώζμομε!» Τόηε μ ιύθμξ έθογε γνήγμνα ιέγμκηαξ: «Σ’ αοηό ημ 

μένμξ άιια ιέκε θαη άιια θάκμοκ!». 

Τροπηθά επηρρήμαηα Τοπηθά επηρρήμαηα Φροκηθά επηρρήμαηα 

   

  

έηζη,     ήζστα,     πάκω,      ζήμερα,      βόρεηα,     εστάρηζηα,     

αύρηο,     τηες,      θαζόιοσ,      ζθιερά 


