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μεταβατικ& και π6τε αμετ6βατα.
α. Τα nαιδιd nαiζoυv αn6 τo nρωi.

Γ

nρo.aλr.ιr*
(.............'. . .....'. ....)

β. o riλιoq φιilτιoε τo δωμdτιo. (.................................)
γ. o γιατρ6q εξ€ταoε τov αoΘεvfi. (........................,......)
6. o παππoOq ξεκoυρdζεται αnv noλυθρ6vα τou. (.............'...................)

ε. KoλυμnoUoα για ιbρα αcnv καταγdλαvn Θdλαooα. (.................................)
oτ. oι μαΘnτ€g βγfiκαv oιo πρoαιiλιo τρ€xovιαζ. (.................................)

ζ

Διi;oε μoU τo βιβλ(o. (..... ...........................)
n. o δdoκαλog δι6ρΘωoε τιζ εργασ[εg τωv

θ'
ι.

μαΘnτιilv. (.................................)
H Σoφiα τnλεφΦvnoε τnq
γιαγιdζ τnζ. (.............'..................)
KαΘ(oαμε στιζ τελευτα[εg Θ€oειq τoυ λεωφoρε1oυ. (.................................)

2. Nα uπoγραμμioειg τα υπoκεiμεv.α και τα αvτικεiμεvα τωv μov6πτιο_
τιυv ρnμ6τωv στιξ παρακiτιο nρoτ6oειq

(Y)

(P)

(Α)

α. Τo nαιδioxεδiαoε αεnv dμμo €vα καραβ6κι.
β.. o nαnno0q διαβdζει δinλα αro nαρdΘUρo τnv εφnμερ[δα τoυ.
γ.:oι μαΘnτ€ζ λ0voυv nρooεκτικ6 τιg αoκlioειg γραμματικflg.
6. Τα xελιδ6vια θxιιoαv τn φωλιd τoUζ σto μnαλκ6vι μαg.
ε. Tn Γn Θερμαivει o frλιoζ με τιζ ακτivεg τou.
oι. o αθλnτfiq κdλυψε oε ελdxιoιo xρ6vo τnv αn6αιαon.
ζ H γιαγιd με φλnoε τρυφερd oεo μdγoυλo.
n. Σoυ ξ€φηε μια καλi ευκαιρiα.
Θ. H voooκ6μα nεριnoιriθnκε τo τραιiμα αιo n6δι μoυ.

3. Nα υπoγραμμioειg τα αvεικεiμεvα τωv δiπτιοτοrv ρnμiτοrv στΙξ πα_
ρακ&τιυ πρoτ&oειq.

α.
β.

Γθμιoα τnv καvdτα vερ6.

Θ.

o καθnγnτflg

H δαoκdλα διδdoκει αεα nαιδιd ιαcoρ[α.

γ. Toυ θ0μιoα τιg υnoxρειilσειζ τoU.
δ. Moυ dφnoε μ6vυμα oιov τnλεφωvnτfι.
ε. Toυ δdvειoα v€ α μικρ6 xρnματικ6 noo6.
αι o δdoκαλog 6δωoε oδnγ(εg στoUζ μαΘnτ€g.
ζ o vov6q αγ6ραoε τng Mαρiαg €vα 6μoρφo φ6ρεμα.n. Πατ1μαg εiπεg ψ€ματα; .
με εξ€ταoε

στn γεωγραφiα.

4. Nα UΠoγραμμioει5 τo κατnγoρoιiμεvo στιξ ]lαρακ6τοr πρoτ6oειg.
α. o αδελφ69 μoυ εκλ€xιnκε nρ6εδρog τou τμtiματog.
β. H Eλ€vn Θα γivει nθonoι6g.
γ. To κραoi αιnv καvdτα εivαι λεuκ6.
' δ: o Kιbαταg περvι€ται για onoυδαiog.
ε. Mετd τo τ€λog τng γιoρτlig αn€μειvα μ6vog.

αι

Τo nαxv[δι αnoδεixτnκε δ0oκoλo.
ζ. oι ταξιδιιilτεg φαivoιπαv ταλαιπωρnμ€voι
n. Τo αρxα(o dγαλμα €μoιαζε oλoζιitvεαvo.
Θ. o Aλ€ξαvδρog ovoμdατnκε M€γαg.

μετd τo noλOωρo ταξiδι.
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