
Τα είδη των 
συνδέσμων

Συμπλεκτικοί

Διαχωριστικοί

Αντιθετικοί

Συμπερασματικοί

Επεξηγηματικοί

Ειδικοί

Χρονικοί

Αιτιολογικοί

Υποθετικοί

Τελικοί

Αποτελεσματικοί

Διστακτικοί

Συγκριτικοί

όταν, ενώ, σαν, καθώς, αφού,
αφότου, πριν, μόλις, προτού,
ώσπου, ωσότου, όποτε

ώστε, άρα, 
επομένως, που

αλλά, μα, παρά, όμως, ωστόσο,
ενώ, αν και, μολονότι, μόνο

γιατί, επειδή, 
αφού, τι

αν και, μολονότι,
ενώ, που

και (κι), ούτε, μήτε, ουδέ, μηδέ

ή, είτε

ώστε, άρα, λοιπόν, επομένως, που

δηλαδή

πως, που, ότι

αν, άμα, σαν

για να, να

παρά
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Βουλητικός να
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Διάβασε τις προτάσεις και αναγνώρισε
το είδος των συνδέσμων:

Τα είδη των 
συνδέσμων

Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να γίνω αστροναύτης. 
 ___________
Αν κάτσεις εδώ, είναι σίγουρο ότι θα βαρεθείς πολύ.
___________
Μήπως καλύτερα να το αφήσουμε για αύριο που θα
έχουμε όρεξη; ___________
Γιατί ξέχασες να το φέρεις ; ___________
Έπρεπε να γίνει αυτό για να καταλάβουμε την αξία
των πραγμάτων. ___________
Μου είπε ότι αύριο θα πάμε μαζί να ψωνίσουμε τα
απαραίτητα. ___________
Καθυστέρησε τόσο πολύ ώστε έχασε την
παράσταση. ___________
Αύριο θα μαγειρέψω είτε μακαρόνια είτε ρεβύθια.
___________
Μου είπε πως μεγάλωσα πολύ. ___________
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Βάλε τον κάθε σύνδεσμο στην
κατάλληλη στήλη:

Τα είδη των 
συνδέσμων

Συμπλεκτικοί Διαχωριστικοί Αντιθετικοί Συμπερασματικοί

Επεξηγηματικοί ΕιδικοίΧρονικοί Αιτιολογικοί

ΥποθετικοίΤελικοί Αποτελεσματικοί

Διστακτικοί Συγκριτικοί

αν και, άρα, ώστε, και, επειδή, αν, για να, που, να, ή, δηλαδή,
παρά, γιατί, ώσπου, επομένως, μολονότι,  λοιπόν, σαν, ενώ,
αφού, ουδέ, όποτε, όταν, αφού, είτε

Βουλητικός
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______ μεγαλώσω, θέλω να γίνω δάσκαλος.
______ εσύ κοιμόσουν, ήρθε ο Άγιος Βασίλης!
______ θέλεις καινούρια έπιπλα, πρέπει να πάμε στα
μαγαζιά να διαλέξουμε.
_______ είναι πολύ καλός μαθητής, δεν πήγε πολύ καλά
στο διαγώνισμα.
_______ σχολάσουμε, θα πάμε κατευθείαν στο σπίτι της
Μαρίας.
Μου είπε _______ θα μου χαρίσει αυτό που ήθελα.
Έκανε μια πολύ καλή πράξη, ______ είναι ένας καλός
άνθρωπος.
Έφαγε τόσο πολλά γλυκά ________ πόνεσε η κοιλιά του.
Θα ακούσω αυτό που θέλεις να μου πεις, _____ ξέρω ότι
δε θα συμφωνήσω μαζί σου.
Ο Γιώργος λέει ______ θα πάμε στο σινεμά το βράδυ.

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τον
κατάλληλο σύνδεσμο:

Τα είδη των 
συνδέσμων
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______ γίνεις δυνατός, πρέπει να τρως
υγιεινές τροφές.
_______ έφευγε απ' το σπίτι, θυμήθηκε
ότι είχε ξεχάσει να κλειδώσει.


