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Εργασίες

Αιτιολογικές λέγονται οι δευτερεύουσες προτάσεις που
φανερώνουν την αιτία για την οποία γίνεται κάτι.
Απαντάνε στην ερώτηση γιατί;

Εισάγονται:
●

με τους αιτιολογικούς συνδέσμους: γιατί, διότι, επειδή, αφού,

Δεν πήγα στο σχολείο, γιατί ήμουν άρρωστος.
Δε συμφωνώ μαζί σας, διότι όσα λέτε δεν έχουν καμία λογική βάση.
Έφυγε νευριασμένος, επειδή ο πατέρας του δεν του έδωσε λεφτά.

●

με λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται ως αιτιολογικοί σύνδεσμοι:

καθώς, εφόσον, μια και, που, μια που, σαν... να, σαν...πως, αλλά και με το τελικό
για να, ή με τον και
Αφού της συμπεριφέρθηκες με τέτοιο τρόπο, καλά έκανε κι έφυγε.
Θα πάρουμε γλυκό, μια και ήσασταν καλά παιδιά.
Λυπάμαι, που δε θα έρθει μαζί μας και η Ελένη.
Για να τρέχει σαν τρελός με το αμάξι, καρφώθηκε σ' ένα τοίχο.
Τελείωνε και δεν έχω χρόνο.
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Ασκήσεις
1. Υπογράµµισε τις αιτιολογικές προτάσεις.

➢ Η περιβαλλοντική οργάνωση «Αρκτούρος» διαθέτει µια έκταση 50 στρεµµάτων
όπου φιλοξενούνται οι πρώην αιχµάλωτες αρκούδες, αφού µετά την
απελευθέρωσή τους δεν µπορούν να ζήσουν µόνες.
➢ Στην Ταϊλάνδη πρέπει να έχει κανείς γερό στοµάχι, µια και τα φαγητά είναι
ιδιαίτερα πικάντικα, αφού έχουν πολλά καρυκεύµατα, καυτερές πιπεριές κ.ά.
➢ Τοποθετούµε τους κάκτους σε ηλιόλουστο σηµείο χειµώνα-καλοκαίρι, µε
προσοχή όµως, επειδή ο καυτός ανοιξιάτικος ήλιος µπορεί να τους
τσουρουφλίσει.
➢ Η ποδηλασία βουνού είναι συναρπαστική, καθώς συνδυάζει την
επαφή µε τη φύση και τη σωµατική άσκηση.
➢ Ένας ωραίος τρόπος για να περάσεις τις διακοπές σου είναι η
κατασκήνωση, µια που εκεί η ζωή κυλά µε συντροφιά, πολύ κέφι και περιπέτεια.
➢ Η χώρα µας κατέχει µια από τις πρώτες θέσεις σε θανάτους παιδιών και νέων
από τροχαία, γιατί η απροσεξία, η ριψοκίνδυνη συµπεριφορά και η ελλιπής
πληροφόρηση είναι κακοί σύµβουλοι.
2.Μπορείς να αντικαταστήσεις τις αιτιολογικές προτάσεις με μετοχή ή φράση

που δηλώνει αιτία.
α. Έφυγε, επειδή οργίστηκε με τις κακίες τους.
-----------------------------------------------------------------------------β. Τρόμαζε τους άλλους, γιατί φώναζε δυνατά.
-----------------------------------------------------------------------------γ. Πολλοί λαοί ευημερούν, επειδή είναι μορφωμένοι.
-----------------------------------------------------------------------------δ. Τον τιμώρησαν, αφού αντέγραψε.
-----------------------------------------------------------------------------ε. Φέρθηκε πολύ σκληρά, επειδή τους μισούσε.
------------------------------------------------------------------------------
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3. Στα παρακάτω ζεύγη προτάσεων να μετατρέψεις τη δεύτερη πρόταση σε εξαρτημένη
αιτιολογική πρόταση.

α. Πολλοί ξένοι τουρίστες έρχονται στην Ελλάδα για διακοπές. Τους αρέσει το
κλίμα και θαυμάζουν την ιστορία της.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------β. Πολλοί πρόσφυγες έρχονται από την Αφρική. Στην Αφρική γίνονται εμφύλιοι
πόλεμοι.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------γ. Οι Έλληνες παλαιότερα μετανάστευαν. Η Ελλάδα ήταν φτωχή.
---------------------------------------------------------------------------------------δ. Πολλοί μετανάστες προοδεύουν. Είναι εργατικοί.
---------------------------------------------------------------------------------------ε. Τα ταξίδια είναι πολύ χρήσιμα. Γνωρίζουμε άλλους πολιτισμούς και διευρύνουμε
το πνεύμα μας.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Απαντήσεις
1.
➢ Η περιβαλλοντική οργάνωση «Αρκτούρος» διαθέτει μια έκταση 50 στρεµµάτων όπου
φιλοξενούνται οι πρώην αιχµάλωτες αρκούδες, αφού μετά την απελευθέρωσή τους δεν μπορούν
να ζήσουν µόνες.
➢ Στην Ταϊλάνδη πρέπει να έχει κανείς γερό στοµάχι, μια και τα φαγητά είναι ιδιαίτερα πικάντικα,
αφού έχουν πολλά καρυκεύματα, καυτερές πιπεριές κ.ά.
➢ Τοποθετούµε τους κάκτους σε ηλιόλουστο σημείο χειμώνα-καλοκαίρι, με προσοχή όμως, επειδή
ο καυτός ανοιξιάτικος ήλιος μπορεί να τους τσουρουφλίσει.
➢ Η ποδηλασία βουνού είναι συναρπαστική, καθώς συνδυάζει την επαφή με τη φύση και τη
σωματική άσκηση.
➢ Ένας ωραίος τρόπος για να περάσεις τις διακοπές σου είναι η κατασκήνωση, μια που εκεί η ζωή
κυλά με συντροφιά, πολύ κέφι και περιπέτεια.
➢ Η χώρα µας κατέχει µια από τις πρώτες θέσεις σε θανάτους παιδιών και νέων από τροχαία,
γιατί η απροσεξία, η ριψοκίνδυνη συμπεριφορά και η ελλιπής πληροφόρηση είναι κακοί
σύμβουλοι.
2. α. οργισμένος με τις κακίες τους (μετοχή),
β. φωνάζοντας δυνατά (μετοχή),
γ. εξαιτίας της μόρφωσής τους (φράση),
δ. για την αντιγραφή (φράση),
ε. από μίσος (φράση).
3. α. επειδή τους αρέσει το κλίμα και επειδή θαυμάζουν την ιστορία της.
β. γιατί στην Αφρική γίνονται εμφύλιοι πόλεμοι.
γ. αφού η Ελλάδα ήταν φτωχή.
δ. καθώς είναι εργατικοί.
ε. επειδή γνωρίζουμε άλλους πολιτισμούς και διευρύνουμε το πνεύμα μας.
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