
 

 

 

Όνομα: .................................................  

 

1. Να κλίνετε τα ρήματα απειλούμαι, χάνομαι και 

κρατιέμαι στον ενεστώτα της οριστικής. 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ 

   

   

   

   

   

   

 

2. Συμπληρώστε τα κενά με τις καταλήξεις -ε και -αι. 

 

o Από πού ακούγετ... αυτή η δυνατή μουσική; 

o Πιστεύετ... ότι είναι καλή ιδέα να χάνετ... τον χρόνο σας, αντί να 

διαβάζετ...; Τίποτα δε μας χαρίζετ... αν δεν προσπαθήσουμε. 

o Όλο χάνουμ... στους αγώνες, αλλά δεν αποθαρρύνομ... 

o Ο ήλιος χάνετ... σιγά σιγά πίσω από τα σύννεφα. 

o Έρχετ... κύμα καύσωνα. Προλαβαίνετ... ακόμα να προμηθευτείτ... ένα καλό 

κλιματιστικό, που δίνεττ... σε τιμή προσφοράς. 

o Οι ηλικιωμένοι απολαμβάνουν να κάθοντ... κάτω από τη σκιά των πευκων, 

ενώ εμείς προτιμάμ... να κάνουμε βόλτες. 

o Αυτήν την περίοδο γυρίζετ... μια ταινία στο νησί. Αν θέλετ... μπορείτ... να 

παρακολουθήσετ... τα γυρίσματα. 

o Γιατί δεν θέλετ... να έρθετ... μαζί μας; Μου φαίνετ... κάπως περίεργο. 



3. Συμπληρώστε τις παρακάτω προτάσεις με διαφορετικούς τοπικούς 

προσδιορισμούς. 

 

 Το παιδί κολυμπούσε ............... στη θάλασσα. 

 Στρίψε ............... και μόλις δεις το σχολείο πάρκαρε ............... 

 Η δασκάλα του φώναξε να βγει ............... αλλά εκείνος παρέμεινε 

............... 

 Χτύπησα το κουδούνι και μπήκα ............... μόλις μου άνοιξαν. 

 Θες να συναντηθούμε ............... στις δώδεκα; 

 

4. Διάλεξε τους σωστούς τοπικούς προσδιορισμούς από την παρένθεση, για 

να συμπληρώσεις τα κενά. 

 (δεξιά, ευθεία, έπειτα, εκεί, κάτω, τότε, έξω, πριν, νωρίς, αριστερά, μπροστά, 

 πάντα, χθες, πουθενά) 

 

 Μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε και κατέβηκα, βρέθηκα ................. 

σε ένα εκπληκτικό θέαμα. Ακριβώς ................. από το αερδοδρόμιο είχε 

στηθεί μία εκδήλωση για την προώθηση των τοπικών προϊόντων. 

................. και ................. στον δρόμο είχαν στήσει τους πάγκους 

τους διάφοροι παραγωγοί και πωλητές. Κόσμος πολύς είχε πλημμυρίσει την 

περιοχή και δεν μπορούσε να περάσεις από ................. Μάλιστα, 

υπήρχαν και κάποια υπαίθρια περίπτερα που πρόσφεραν δωρεάν κεράσματα 

σε όσους περνούσαν από ................. Αν ήθελες να φύγεις, ο μόνος 

τρόπος ήταν να περάσεις ................. από μία γέφυρα που αν 

περπατούσες ................. οδηγούσε στην εθνική οδό. 

 

5. Ένωσε τις προτάσεις με αιτιολογικούς συνδέσμους, προσέχοντας το νόημά 

τους. 

 Ήμουν αδιάθετος. Δεν έφαγα βραδινό. 

.............................................................................. 

 Έβρεχε. Δεν πήγα για προπόνηση. 

.............................................................................. 

 Πανηγύρισε έντονα. Βγήκε νικητής. 

.............................................................................. 

 Αρρώστησε. Δεν ήταν καλά ντυμένος. 

.............................................................................. 
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6. Προσπαθήστε να πείσετε τη φίλη σας που είναι στεναχωρημένη γιατί 

πρόκειται να μετακομίσει κάπου μακριά ότι δεν είναι καθόλου άσχημη αλλαγή, 

χρησιμοποιώντας επιχειρήματα και δευτερεύουσες αιτιολογικές προτάσεις. 
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