
10 η ΕΝΟΤΗΤΑ 10/5/2021 Όνομα:…………………… 

 

ΓΛΩΣΣΑ  : [Το πιο γλυκό ψωμί] 

Τα θηλυκά ουσιαστικά που τελειώνουν σε –ισσα γράφονται με ι και δύο 

σσ,  όπως μαγείρισσα, βασίλισσα, πριγκίπισσα, φουρνάρισσα, Ηπειρώτισσα, 

Μακεδόνισσα, χωριάτισσα, αγρότισσα κ. ά.  
 

Εξαιρούνται και γράφονται: η Λάρισα, η σάρισα (μακεδονικό δόρυ), η 

λύσσα  

 

1) Συμπληρώνω με το αντίστοιχο θηλυκό ουσιαστικό: 

 

βασιλιάς  βασίλισσα 

πρίγκιπας  ……………………………………….. 

άρχοντας  ……………………………………….. 

γείτονας  ……………………………………….. 

γέροντας  ……………………………………….. 

μάγος  ……………………………………….. 

νησιώτης  ……………………………………….. 

καπετάνιος  ……………………………………….. 

ανατολίτης  ……………………………………….. 
 

Ευθύς και πλάγιος λόγος 
 

Ευθύς λέγεται ο λόγος μέσω του οποίου μεταδίδονται τα λόγια 

ενός προσώπου άμεσα, δηλαδή έτσι όπως ακριβώς τα είπε. 
π.χ.   - Θα φύγω σε λίγο. 

  - Γιατί; 

  - Έχω κάποια δουλειά στο σπίτι. 
 

Πλάγιος λέγεται  ο λόγος μέσω του οποίου μεταδίδονται τα λόγια ενός 

προσώπου έμμεσα, δηλαδή όπως μας τα λέει ένα άλλο πρόσωπο. 
 

π.χ. Ο Γιάννης είπε ότι θα φύγει σε λίγο και όταν τον ρώτησα γιατί, μου 

είπε πως είχε κάποια δουλειά στο σπίτι.  
 

 

 

 

 

 

 



                                                ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

1) Να μετατρέψεις τον ευθύ λόγο σε πλάγιο: 

α) <<Πώς πέρασες τις γιορτές;>> τον ρώτησα. 

    Τον ρώτησα πως πέρασε τις γιορτές. 

β) <<Ντύσου γρήγορα Ανδρέα>> είπε η μητέρα. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

γ) <<Δεν έγραψες καλά στο διαγώνισμα>> είπε ο δάσκαλος στη Μαρία. 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

δ) <<Τι ώρα θα γυρίσεις το βράδυ;>> ρώτησε ο πατέρας το Γιάννη. 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ε) <<Δώσε μου το βιβλίο μου >> είπε η Όλγα στον Πέτρο. 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

στ) <<Όταν επιστρέψεις από τη δουλειά αγόρασε ένα κουτί γάλα>> μου είπε η γιαγιά. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Να μετατρέψεις τον πλάγιο λόγο σε ευθύ: 

 

α) Η μητέρα είπε να διαβάσουμε τα μαθήματά μας. 

    Η μητέρα είπε : <<Διαβάστε τα μαθήματά σας>>. 

 

β) Η δασκάλα ρώτησε νευριασμένη ποιος έσπασε το τζάμι. 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

γ) Ο διευθυντής ρώτησε πόσα παιδιά θα έρθουν εκδρομή. 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

δ) Ο γιατρός της είπε ότι η εγχείρηση πέτυχε. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ε) Ο Μάκης μου είπε πως έβγαλε εισιτήρια για το θέατρο. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

στ) Ο πατέρας με ρώτησε πώς έγραψα στο διαγώνισμα. 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


