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 Όταν το βιβλίο είναι ενδιαφέρον, ξεχνιέμ......... και διαβάζω με τις 

ώρες.    

 Δεν πρέπει να ξεχνάμ......... τους συνανθρώπους μας που υποφέρουν.    

 Έρχετ......... σε λίγο.    

 Έρχεστ......... να σας πω κάτι;    

 Γιατί μου απαγορεύετ......... να παίξω;    

 Απαγορεύετ......... να πετάς κάτω σκουπίδια.    

 Ντύνετ......... για το σχολείο.    

 Ντύνετ......... το μωρό να το πάω μια βόλτα;    

 Δεν είναι σωστό να τους ζαλίζουμ......... με τις φωνές μας.    

 Ζαλίζομ......... στο καράβι.    

 Το ιατρείο βρίσκε.........  κοντά στην πλατεία. 

 Από εδώ που καθόμαστε φαίνε.........  το γήπεδο. 

 Μη μιλά δυνατά γιατί το μωρό κοιμά......... .  

 Μην κινείστ......... στο αντίθετο ρεύμα. 

 Το αυτοκίνητο μου κινείτ.........  με βενζίνη.    

 Η θάλασσα ρυπαίνετ.........   από τις πετρελαιοκηλίδες.    

 Μη ρυπαίνετ.........   τις ακτές με σκουπίδια. 

 Φαίνετ.........  πως η διαρροή θα σταματήσει.    

 Δε γίνετ.........  να μολύνουμε το περιβάλλον. 

 Μη φεύγε.........  τόσο γρήγορα. Μείνε.........  λίγο ακόμα. 

 Αυτό το σπίτι δεν πουλιέ......... . Θέλετε να δεί.........  κάποιο άλλο; 

 Το πρωί σηκώνο…… νωρίς και ετοιμάζο…… για το σχολείο 

 Όταν μαλώνου…...., εγώ στενοχωριέ….… 
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 Εσείς καθαρίζε…... κι αυτοί ξεκουράζο…... 

 Μην ξεχνά…... ότι από την προσπάθειά σας εξαρτά…... η επιτυχία του 

έργου. 

 Το απόγευμα θα σε περιμένω να διαβάσου…... μαζί. 

 Δεν πρόκει…… να σας αφήσου…… να φύγε……. 

 Αυτά τα χωράφια δεν καλλιεργούν……. πια. 

 Φαίνε……. ότι δεν θα μπορέσε…… να τελειώσε……. τις ασκήσεις σας 

έγκαιρα. 

 Μην τους απασχολεί....... την ώρα που ασχολούν.......... με τα μαθήματά 

τους. 

 Στενοχωριέ......... όταν σε βλέπω άκεφο. 

 Προσπαθού.......... να μη σας στενοχωρού........... 

 Να τον παρακολουθεί......... διακριτικά, για να μην καταλάβει τίποτα. 

 Σας παρακαλού......... να διατηρεί......... τους χώρους καθαρούς. 

 Το γάλα διατηρεί.........  στο ψυγείο.  

 Η χαρουπιά συναντά......... σε χαμηλά υψόμετρα, κοντά στη θάλασσα. 

 Κάθε χρόνο τον Αύγουστο βλέπου........ στο νυχτερινό ουρανό μια 

θεαματική βροχή από αστέρια. 

 

 


