
ΟΝΟΜΑ:________________________________ 

1. Ξαναγπάτηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ ανηικαθιζηώνηαρ ηιρ ςπογπαμμιζμένερ θπάζειρ με 

λέξειρ ζε γενική πηώζη: 

Α) Φαηλόηαλ ζην πξόζσπό ηνπ ε κειαγρνιία από ηελ ήηηα. 

Φαινόταν στο πρόσωπό του η μελαγχολία της ήττας. 

Β) Γνπιεύεη ζε θαηάζηεκα πνπ πνπιάεη έπηπια. 

______________________________________________________________________________ 

Γ) Σν ζπίηη όπνπ κέλεη ν πξέζβεο βξίζθεηαη ζην αξόθν. 

______________________________________________________________________________ 

Γ) Έθαγε κηα ζαιάηα κε ιαραληθά. 

______________________________________________________________________________ 

Δ) Ο θνο Απνζηόινπ είλαη θαζεγεηήο πνπ δηδάζθεη ζην παλεπηζηήκην. 

______________________________________________________________________________ 

 

2. Να ανηικαηαζηήζεηε ηιρ ςπογπαμμιζμένερ θπάζειρ ηυν παπακάηυ πποηάζευν με ανηυνς-

μίερ ζε γενική πηώζη: 

Α) Πξόηεηλαλ ζην Θνδσξή κηα θαηλνύξηα δνπιεηά. 

________________________________________________________________________________ 

Β) Κάλε ζε κέλα ηε ράξε λα θέξεηο ζε κέλα ιίγν λεξό. 

________________________________________________________________________________ 

Γ) Δίπαλ ζηε Ράληα λα παξαηηεζεί. 

_______________________________________________________________________________ 

Γ) Έρεη μαλαζπκβεί ζε ζέλα θάηη ηέηνην; 

________________________________________________________________________________ 

 

3. Γπάτηε μέζα ζηην παπένθεζη ηο είδορ ηηρ ζύνδεζηρ ηυν παπακάηυ πποηάζευν: 

Α) Να πάξεηο ηα ιεθηά θαη λα παο γηα ςώληα. ( ____________ ) 

Β) Άλνημε ην ηεηξάδην λα γξάςεηο ηελ άζθεζε. ( ____________ ) 

Γ) Νηύζεθε, ζηνιίζηεθε, βγήθε βόιηα ζηελ παξαιία. ( ____________ ) 

Γ) Ούηε κνπ κηιάεη νύηε κε ραηξεηάεη. ( ____________ ) 

Δ) Όηαλ πεξάζεη ν θαηξόο, ζα κε ζπκεζείο. ( ____________ ) 

η) Αλ ζπκεζείο ηε δηεύζπλζε, ηειεθώλεζέ κνπ. ( ____________ ) 

 

4. Να ξαναγπάτεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ ενώνονηάρ ηερ ζε μία και σπηζιμοποιώνηαρ ηοςρ 

ζςνδέζμοςρ ηυν παπενθέζευν: 

Α) Ο Γηώξγνο δελ ήξζε καδί καο. Ήηαλ θνπξαζκέλνο. (επεηδή) 

________________________________________________________________________________ 

Β) Έθηαζα θαζπζηεξεκέλνο. Πξόιαβα ην ζπκβνύιην. (κνινλόηη) 

________________________________________________________________________________ 

Γ) πδεηνύζαλ. Σελ έπηαζαλ ηα θιάκαηα. (ηελ ώξα πνπ) 

________________________________________________________________________________ 

Γ) Μαο γλώξηδαλ. Γε καο κηινύζαλ. (αλ θαη) 

________________________________________________________________________________ 

 



5.  Αναγνυπίζηε ηο είδορ ηυν παπακάηυ πποηάζευν: 

Α) Όηαλ άθνπζε ηε θσλή ηνπ, έβαιε ηα θιάκαηα. ( ____________ ) 

Β) Ρίμε ιίγν λεξό, ώζηε λ’ αξαηώζεη ην δηάιπκα. ( ____________ ) 

Γ) Ο κεραληθόο αλέβεθε ζην γηαπί, γηα λα ειέγμεη ηελ πνξεία ησλ εξγαζηώλ. ( ____________ ) 

Γ) Αλ πάξεηο απηό ην δξόκν, ζα βγεηο θαηεπζείαλ ζηελ πιαηεία. ( ____________ ) 

Δ) Αλεζπρνύζε πνιύ, γηαηί είρε θαηξό λα κάζεη λέα ηνπ. ( ____________ ) 

η) Πξνηηκώ ην αλάκεηθην παγσηό, πνπ έρεη δηάθνξεο γεύζεηο. ( ____________ ) 

 

6. Να ζςμπληπώζεηε ηα κενά επιλέγονηαρ ηην καηάλληλη ππόηαζη από ηην παπένθεζη: 

( ελώ δελ είρε ηα απαξαίηεηα πξνζόληα, αιιά απηόο δε κνπ απαληάεη, θη αλ αθόκα δερηείο, σζηόζν 

δελ είπε ηίπνηα, όκσο δε δηαβάδεη, κνινλόηη αξθεηά γεξαζκέλε ) 

Α) Σνλ ξσηώ ζπλέρεηα, _______________________________________________________. 

Β) Ήηαλ αθόκε όκνξθε, ______________________________________________________. 

Γ) Καηάιαβε όηη ήηαλ ςέκα, ___________________________________________________. 

Γ) Σνλ πξνζέιαβαλ, _________________________________________________________. 

Δ) ____________________________________, πξέπεη λα ηνπο πεηο ηηο αληηξξήζεηο ζνπ. 

η) Δίλαη παλέμππλνο, _________________________________________________________. 

 

7. Να ζςμπληπώζεηε ηα κενά ηος παπακάηυ κειμένος επιλέγονηαρ ηον καηάλληλο ζύνδεζμο 

από ηην παπένθεζη: 

( κόιηο, θαη, κόιηο, λα, γηα λα, ινηπόλ, θαζώο, ελώ, πνπ, πσο, όπσο ) 

Οη λαπαγνί, __________ αληίθξηζαλ από καθξηά ηε ζηεξηά, άξρηζαλ __________ ζπλεηδεηνπνηνύλ 

__________ έρνπλ ζσζεί. __________ όιεο ηηο πξνεγνύκελεο κέξεο βξίζθνληαλ ζε θαηάζηαζε ζνθ, 

ηώξα άξρηζαλ λα ζπλέξρνληαη __________ έλησζαλ λα ηνπο πιεκκπξίδνπλ αιιόθνηα ζπλαηζζήκα-

ηα. Έηζη, __________, έβαιαλ ηα θιάκαηα. Σα λεύξα ηνπο ήηαλ ηόζν ηελησκέλα, __________, 

__________ ραιάξσζαλ, άξρηζαλ λα θιαίλε από ραξά θαη ζπγθίλεζε __________ γιίησζαλ από ην 

ζάλαην. 

Οη γιάξνη, __________ βνπηνύζαλ __________ πηάζνπλ ςάξηα, έκνηαδαλ κε ιεπθά θξίλα πνπ άλζη-

δαλ θαη μεπξόβαιιαλ κέζα από ην λεξό. 

 

8. Κλίνε ζηο ηεηπάδιο ηιρ θπάζειρ: ο ηασύρ σηύπορ, η εςθεία γπαμμή, ηο βπασύ διάζηημα, ο 

ςπάπσυν εξοπλιζμόρ, η επικπαηούζα καηάζηαζη, ηο παπόν οικόπεδο 

 


