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Ενότητα 6η

1. Να υπογραμμίσεις τις αιτιολογικές προτάσεις.

Ο πατέρας είναι κουρασμένος, επειδή δουλεύει πολύ.

Έκανα πολλά λάθη στο διαγώνισμα, επειδή ήμουν απρόσεκτη.

Οι δρόμοι πλημμύρισαν, καθώς έβρεξε πολύ.

Η Νεφέλη θύμωσε, διότι δεν την κάλεσαν στο πάρτι.

Δεν διάβασα όλα τα μαθήματα, διότι δεν πρόλαβα.

Ο Πέτρος μαζεύει χρήματα, γιατί θέλει να αγοράσει ένα καινούριο 

ποδήλατο.

Ο δάσκαλος τον τιμώρησε αυστηρά, γιατί έκανε ζημιά.

Έφυγα νωρίτερα από το σχολείο, καθώς είχα πυρετό.

2. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω επιρρημάτων με η, ι, υ, 
ει ή οι και να βάλεις τόνο όπου χρειάζεται.

τελ____κα

απεναντ____ας

ενταξ_____

εντελ____

ήδ_____

εκ_____

ακομ_____

επ_____σης

εξ____ς

καταγ_______ς

μαζ_____

παλ_____

δ_____πλα

χαμ_____λα

μολ_____ς

νωρ_____ς

λ______γο

πολ______

μεταξ_____

αντικρ____

καθ_____μερινα
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4. Συμπλήρωσε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με το 
κατάλληλο τοπικό προσδιορισμό από το πλαίσιο.

Έλα ___________________να διαβάσουμε για το διαγώνισμα.

Ο δάσκαλος μπήκε θυμωμένος ___________________.

Κάθισα ___________________στο παράθυρο, για να παίρνω αέρα.

Μπορώ να καθίσω___________________σου;

Για να μπω στο σπίτι, πήδηξα ___________________από τα κάγκελα.

Οι γονείς μου μένουν μόνιμα __________________________.

___________________από το γραφείο σου, έχω αφήσει ένα φάκελο.

Έψαξα ________________, αλλά δεν βρήκα ______________ τα κλειδιά μου.

Είμαι περίεργος να δω τι υπάρχει ___________________στο φάκελο.

Το σπίτι του Ανέστη είναι πολύ ___________________.

στην αίθουσα, κοντά, στη Θεσσαλονίκη, πουθενά, από το σπίτι, δίπλα, 

μπροστά, παντού, μέσα, πάνω, μακριά

3. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω επιρρημάτων με αι ή ε 
και να βάλεις τόνο όπου χρειάζεται.

ανημ____ρα

δωρ___αν

δικ____ως

ταχ____ως

παντοτ_____

ακρ____α

π_____ρα

εξ_____τιας

περ_____τερω

πλ______ον

εγκ_____ρως

βεβ______ως
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Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου.

δούλεψα 
έξυπνα

ήταν 
εύκολο!

κουράστηκα 
πολύ

ήταν 
δύσκολο!

5. Να συμπληρώσεις τις καταλήξεις των ρημάτων -τε ή -ται.

Δεν προσέχε_______ καθόλου μέσα στην τάξη.

Ξέρε_______ αν θα πάμε άλλη εκδρομή;

Δεν επιτρέπε______ η είσοδος με παπούτσια μέσα στην αίθουσα χορού.

Ο χώρος παρακολουθεί_____ από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.

Να βαδίζε________ πάντα στο πεζοδρόμιο και να διασχίζε_______ τον 

δρόμο με προσοχή.

Μην αφήνε_______ το καλοριφέρ συνέχεια ανοιχτό.

Δεν γίνε_________ να φωνάζε______ συνέχεια χωρίς λόγο.

Να κάνε______ ό,τι νομίζε______ απαραίτητο, για να είστε εδώ στην ώρα σας.

Το περιβάλλον καταστρέφε_______ από τις ενέργειες των ανθρώπων.


