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1. Να  βάλετε  τους  κατάλληλους  τύπους  του  άρθρου  μπροστά  από  τις  λέξεις: 

    ______  μητέρες,   ______  δίψαν,  _______   σημαίαις,  ______  κινδύνου,   ______ ἔδαφος, 

  ______  τοξότας,   _______  μυστήρια,  _______  στρατιωτῶν.  

 

2. Να  συμπληρώσετε  τα  κενά  με  τον  κατάλληλο  τύπο  του  ουσιαστικού  που  σας  δίνεται   

στην   παρένθεση. 

 α) Πλέομεν  οὐν  πολύν  ______________  (χρόνος). 

 β) Ἐπαυσα  τοὺς  _______________  (θρῆνος). 

 γ) Μακάριοι  οἱ  _______________  (πτωχὸς)  τῷ  πνεύματι. 

 δ) Οἱ  Φελλόποδες  _______________  (ἄνθρωπος)  εἰσιν. 

 ε) Οἱ  φίλοι  τὸν  _______________  (οἶνος)  πίνουσιν. 

 

3. Να  συμπληρώσετε  τις  καταλήξεις  των  ουσιαστικών  και  να  τα  τονίσετε: 

    τριακοσίους    σταδ______ ,     ταυρ________    αγρίους,     λευκὴ    νησ_______ ,     ἀγαθοῖς   

 ἀνθρώπ_______ ,  μακρὰν  ὁδ______ ,  μεγάλους  κινδύν_______ ,  βασιλείου  σκήπτρ____ . 

 

4. Να  μεταφέρετε  τα  ουσιαστικά  που  ακολουθούνται  από  παρένθεση  στον  άλλο  αριθμό. 

    α) Ὁ  νοῦς  ἐστι  δῶρον   ( _____________ )  τῆς  φύσεως. 

    β) Ὁ  ἀναμάρτητος  πρῶτος  τὸν  λίθον   ( _______________ )  βαλέτω  (=ας  ρίξει ). 

    γ) Πείθομαι  τοῖς  παλαιοῖς  νόμοις  ( _______________ ). 

    δ) Ἔχω  ἀμπέλους  ( _______________ )  πολλάς. 

 

5. Να συμπληρώσετε    το  κείμενο  της  «Κυριακῆς   Προσευχῆς»   με  τους   κατάλληλους   τύ- 



 

πους  των  προσωπικών  αντωνυμιών. 

     « Πάτερ  ……………………..  ὁ  ἐν  τοῖς  οὐρανοῖς΄   ἁγιασθήτω   τὸ  ὄνομά  ……………………..  ΄  έλ- 

θέτω    ἡ   βασιλεία  …………………….  ΄   γεννηθήτω   τὸ  θέλημά  …………………….,  ὡς   ἐν  οὐρανῷ 

καὶ  ἐπὶ  τῆς  γῆς΄  τὸν  ἄρτον  …………………….  τὸν  ἐπιούσιον  δὸς  …………………….  σήμερον΄   καὶ 

ἄφες  …………………….  τὰ   ὀφειλήματα  …………………….  ὡς   καὶ  …………………….  ἀφίεμεν  τοῖς   ὀ- 

φειλέταις  …………………….   ΄ καὶ   μὴ   εἰσενέγκῃς  …………………….  εἰς   πειρασμόν,  ἀλλὰ   ρῦσαι   

……………………  ἀπὸ  τοῦ  πονηροῦ». 

 

6.  Να  σχολιάσετε  το  παρακάτω  γνωμικό.   

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Λίαν  φίλων  σεαυτὸν   οὐχ  ἔξεις  φίλον 

                            Μένανδρος,  Γνῶμαι  Μονόστιχοι               

    Εάν  αγαπάς  υπερβολικά  τον  εαυτό  σου,  δε  θα    

έχεις  φίλους. 
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1. Να  κλίνετε  τα  ονόματα:  ἡ  χώρα,  ἡ θάλασσα,  ἡ  ψυχή,  ὁ  τραυματίας,  ὁ  οἰκέτης. 

 

2. Να  επισημάνετε   τις  ομοιότητες  και   διαφορές   στην  κλίση  της  α.ε.   και  της  ν.ε.  των   

 παραπάνω  ονομάτων.   

 

3. Να  σχηματίσετε   φράσεις   μεταφέροντας  τα  ουσιαστικά   που  δίνονται   στην  παρένθεση   

στο  ίδιο  γένος,  αριθμό  και  πτώση  με  τα  επίθετα. 

 α) πάσῃ  …………………….  (θυσία),                                   ε) γενναίου  .........................(στρατιώτης),   

 β) καλῇ  τῇ  ..........................  (δόξα),                            στ) μεγάλην  ………………………. (τόλμη), 

 γ) μεγίστων  …………………………  (τιμή),                          ζ) ἱκανῶν  …………………………. (τοξότης),   

 δ) πολλὰς  …..........................  (ὀπώρα),                       η) μεγίστης  ..........................(κομιδή). 

 

4. Να  βάλετε  στη  σωστή  πτώση  του  ενικού  η  πληθυντικού  τα  ονόματα  που  είναι  σε  πα- 

ρένθεση. 

 α)  Ἐν  τοῖς  γυμνασίοις  οἱ  ………………………..  (θεατῆς)  τὰς  ………………………  (ἀρετὴ)   τῶν   ……… 

……..…………….  (νεανίας)  θαυμάζουσιν. 

 β) Οἱ  ……………………….  (πολίτης)  πείθονται  τοῖς  λόγοις  τῶν  …………………….  (νομοθέτης)   καὶ  

 τῶν  ……………………..  (δικαστής). 

 γ) Σωκράτης  ἐδίδασκε  τοὺς  ……………………..  (νεανίας)  τὴν  ………………………….  (ἀρετή),   τὴν …. 

 ….………………….  (ἀλήθεια)  καὶ  τὴν  ………………………….  (δικαιοσύνη)  οὐκ  ἐν  τῇ  ……………………..     

(οἰκία)  οὐδ΄  ἐν  τινι   …………………….  (σχολὴ)   ἀλλ΄ ἐν  τῇ  ……………………… (αγορα)  δι΄ ὅλης  τῆς 

…………………….  (ἡμέρα)  εἰς  τὴν  …………………….  (ἑσπέρα). 
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1. Να   κλίνετε  την  οριστική  παρατατικού  και   αορίστου  των  παρακάτω  ρημάτων:   

    διαπράττω,  καταγράφω. 

2. Να  μεταφέρετε  τα  ρήματα  στο  ίδιο  πρόσωπο  και  αριθμό  στους  χρόνους  που  ζητού- 

     νται  (χρονική  αντικατάσταση). 

 

3. Να  μεταφέρετε  τα  ρήματα  των  παρακάτω  προτάσεων  στον  παρατατικό. 

 α) Πρᾶὸς  εἰμι  καὶ  ταπεινὸς  τῇ  καρδίᾳ. 

 β) Λέγει  τοῖς  μαθηταῖς  αὐτοῦ  ὁ  Ἱησοῦς,  τί  (=γιατί)  δειλοί  ἐστε,  ὀλιγόπιστοι; 

 γ) Μακάριοί  ἐσμεν. 

 δ) Σὺ  εἰ  ὁ  ὑιός  μου  ὁ  ἀγαπητός. 

 ε) Ὁ  μὲν  θερισμὸς  πολύς  ἐστι,  οἱ  δὲ  ἐργάται  ὀλίγοι  εἰσίν. 

 

4. Να  αναγνωρίσετε  τους  γραμματικούς  τύπους  των  ρημάτων  που  περιέχονται  στις  παρα- 

     κάτω  προτάσεις. 

 α) Οἱ  Πέρσαι  οὐκ  ἐδίωξαν  τοὺς  Ἕλληνας 

 β)  Ἁλιεὺς  ἐν  τινι  ποταμῷ  ἡλίευε.  

 γ) Δρυτόμοι  (=ξυλοκόποι)  ἔσχιζόν  τινα  πεύκην. 

 δ) Λέων  ἐβασίλευσε  πρᾶος  καὶ  δίκαιος  ὥσπερ  ἄνθρωπος. 

    ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ   ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ     ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ      ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

θαυμάζω    

πιστεύεις    

φυλάττει    

κρύπτομεν    

διατρίβετε    

ἱδρύουσι    
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1. Να  κλίνετε:  ὁ  ἀγαθός  διδάσκαλος,   ἡ   βεβαία  νίκη,   τὸ  ὡραῖον  ἄστρον. 

 

 2. Να  σχηματίσετε   το  θηλυκό  και  το  ουδέτερο  των  παρακάτω  επιθέτων  αφού  διαβάσε- 

     τε  τα  δευτερόκλιτα  επίθετα  στη  ΓΑΕ  σελ. 95-97. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Να  συμπληρώσετε  τις  προτάσεις  με  τον  κατάλληλο  τύπο  των  επιθέτων  που  σας  δίνο- 

 α) ……………………………  αἱ  κρίσεις  αὐτοῦ  εἰσι  (δίκαιος). 

 β)  Ἐν  τῇ  ……………………………..  χειρὶ  αὐτοῦ  βιβλίον  φέρει  (δεξιός). 

 γ) Περιβάλλεται  ἐν  ἱματίοις  (=με  ενδύματα)  ……………………………..  (λευκός). 

 δ) Ἐπορεύθη  διὰ  ………………………….  τῆς  Θράκης  (φίλιος=φιλικός). 

 ε)  Ἐχρυσώθη  (=στολίστηκε)  ἡ  γυνὴ  ἐν  χρυςῷ  καὶ  λίθῳ  (=πέτρα)  ……………………………  καὶ 

    μαργαρίταις  (=μαργαριτάρια)  (τίμιος=πολύτιμος). 

 

4. Στις  παρακάτω  φράσεις  να  εντοπίσετε  τα  δευτερόκλιτα  επίθετα  και  να  γράψετε  και   

τα   άλλα  δύο  γένη. 

         ΑΡΣΕΝΙΚΟ         ΘΗΛΥΚΟ       ΟΥΔΕΤΕΡΟ 

 σεμνὸς   

βάρβαρος   

πλούσιος   

φαιδρὸς   

ἀθάνατος   

λαμπρὸς   

ἀνθρώπινος   

πιστὸς   

ἅγιος   

ἔνδοξος   

ἄφθονος   

χέρσος   

κακὸς   



 

 α)  Ἤν  γάρ  ποτε  χρόνος,  ὅτε  θεοὶ  μὲν  ἤσαν,  θνητὰ  δὲ  γένη  οὐκ  ἦν. 

 β) Προμηθεὺς  ὁρᾷ  τὸν  ἄνθρωπον  γυμνόν  τε  καὶ  ἀνυπόδυτον  καὶ  ἄστρωτον   καὶ  ἄοπλον. 

 

5. Να  συμπληρώσετε  τις  παρακάτω  προτάσεις  με  τους  κατάλληλους  τύπους  της  δεικτικής 

    αντωνυμίας  οὗτος,  αὗτη,  τοῦτο. 

 α) ………………………………..  τῷ  τρόπῳ  οἱ  Ἀθηναῖοι  ἐτείχεισαν  τὴν  πόλιν. 

 β)  Ἐν  τῇ  χώρᾳ  ……………………………  ξένοι  ἐσμέν. 

 γ) Γάμοι  τοῦ  Ἡλίου  θέρους  ἐγίγνοντο΄ πάντα  δὲ  τὰ  ζῶα  ἔχαιρον  ἐπὶ  ……………………………… 

     (ουδ.  δοτ.  ενικ.). 

 δ) Δός  μοι  …………………………………  τὸν  ξένον! 

 ε) Πάντα  ………………………………….  ἐφυλαξάμην  ἐκ  τῆς  νεότητός  μου. 

 στ) ………………………………..  οὐκ  ἠδύναντο   ἐλθεῖν  εἰς  ……………………………….  τὴν  πόλιν. 

 

  

  

                                                        Σκίτσο  Ν.ΓΛΩΣΣΑ  Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  
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1. Να  κλίνετε  στην  οριστική  του  παρακειμένου  και  του  υπερσυντελίκου των  ρημάτων: 

    παιδεύω,  καταγράφω. 

 

2. Να  συμπληρώσετε  τις  παρακάτω  προτάσεις   με  τον  κατάλληλο   τύπο παρακειμένου  ή    

 υπερσυντελίκου  ε.φ.  των  ρημάτων  που  είναι  σε  παρένθεση. 

α)  Ἐγώ  .........................  (πρκ.)  ὑμῖν   μόνα  τὰ  καλὰ  καὶ  προσήκοντα  (=σωστά),   ὑμεῖς   δέ   

μοι  (=σε  μένα)  οὐ  ………………………………….  (πρκ.)  (συμβουλεύω,  πιστεύω). 

β)  Ἡ  πίστις  σου  ……………………………………  (πρκ.)  σε  (σῲζω). 

γ)  Οἱ  Ἀθηναῖοι   τῶν  ἐνδόξων  ἀνδρῶν   εἰκόνας  …………………………………  (πρκ.  ἱδρύω). 

δ)  Ἀρταξέρξης   τῷ  Θεμιστοκλεῖ   χάριν  εἶχεν,  ὅτι  (=διότι)  τοὺς  Ἕλληνας  …………………….. 

 (υπερσ.)  λῦσαι    τὰς  γεφύρας   τὰς  ἐν  Ἐλλησπόντω  (κωλύω). 

ε)  Εἰ  μὴ  ὁ  στρατηγὸς  ………………………………….  (υπερσ.),  οὐκ  ἄν  ……………………………………. 

 (υπερσ.)  τοῦτο  οἱ  στρατιῶται  (κελεύω,  πράττω). 

 

3. Να συμπληρώσετε  τα  ρήματα  που σας  δίνονται  στους  υπόλοιπους  χρόνους  στο  ίδιο   

     πρόσωπο  και   στον  ίδιο  αριθμό. 

Ενεστώτας ἀγοράζω      

Παρατατικός  συνεβούλευες     

Μέλλοντας   διαφυλάξει    

Αόριστος    ἱδρύσαμεν  ἔτριψαν 

Παρακείμενος     τεθαυμάκετε  

Υπερσυντέλικος       

 

 

4. Να  εντοπίσετε  τα  ρήματα  και  όσα  βρίσκονται  στον  παρακείμενο  να  τα  μεταφέρετε   



 

στον  υπερσυντέλικο  και  το  αντίστροφο.   

 α) Οὐδενὶ  δεδουλεύκαμεν  πώποτε  (=ποτέ  ως  τώρα).  ...................................... 

 β) Πεπιστεύκασι  τὴν  ἀγάπην  ἥν  ἔχει  ὁ  θεὸς  ἐν  ἡμῖν.  …………………………………… 

 γ) Τὰς  ψυχὰς  ἡμῶν  ἡγνίκετε  ἐν  τῇ  ὑπακοῇ  καὶ  ἐσώθητε.  ………………………………… 

 δ)  Ἡ  ὄντως  χήρα  ἤλπικεν  ἐπὶ  Θεόν.  ………………………………… 

 ε)  Ἀρχέλαος  ἐβεβασιλεύκει  τῆς Ἰουδαίας.  …………………………………. 

 στ)  Ἐγνωρίκεσαν  τὴν  χάριν  τοῦ  Θεοῦ  καὶ  ἐπίστευσαν.  ………………………………………. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                             

                                     ΑΡΧΑΙΑ 

                           ΓΙΑ  ΠΑΝΤΑ         
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                                                                 ΟΜΑΛΑ   ΡΗΜΑΤΑ 

    ἀγγέλλω     σ.16                                   θηρεύω    σ.137                                  *πέμπω       σ.229 

    ἀγοράζω    σ.18                                   θραύω      σ.138                                  πιστεύω       σ.234 

    ἀθροίζω    σ.23                                    θύω            σ.140                                  πλάττω         σ.235 

    ἀκμάζω      σ.27                                   ἱδρύω        σ.142                                 πράττω         σ.242 

    ἀλλάττω     σ.32                                  ἱσχύω        σ.146                                 πταίω            σ.252 

    ἁρμόττω     σ.55                                  κελεύω     σ.158                                 ῥίπτω            σ.255 

    ἄρχω           σ.55                                  κηρύττω    σ.160                                 σκευάζω      σ.259 

    ἁρπάζω      σ.55                                  κινδυνεύω σ.160                                *σπουδάζω  σ.262             

    αὔξω           σ.57                                 κόπτω         σ.164                                 *σῲζω          σ.275      

    βάλλω         σ.60                                 κρούω        σ.167                                 τρίβω            σ.284      

    βλάπτω                                                κτίζω          σ.167                                 * ταράττω    σ.276      

    βουλεύω    σ.64                                 κωλύω       σ.168                                  τάττω            σ.276        

    γράφω        σ.70                                 λύω            σ.178                                 τιτρώσκω      σ.282 

    γυμνάζω                                             ὀνομάζω    σ.210                                 φρίττω           σ.295 

    διδάσκω     σ.82                                παιδεύω    σ.219                                  φυλάττω      σ.296                                                                                       

    δικάζω        σ.82                                 παίω          σ.220                                  φυτεύω         σ.297            

    ἐλπίζω       σ.100                               παύω          σ.228                                  ψαύω           σ.304                                                     

    *θεραπεύω σ.135                            πείθω         σ.228                                                                              

 

Οι  σελίδες  παραπέμπουν  στο   Λεξικό  αρχαίας  ελληνικής  γλώσσας. 

Οι  λέξεις  με  αστερίσκο  *  ή  παρουσιάζουν  κάποια  ανωμαλία  στο  σχηματισμό  των  χρό- 



 

νων  ή  δεν  υπάρχουν  όλοι  οι χρόνοι  στο  Λεξικό  αρχαίας  ελληνικής  γλώσσας. 

 

  

                        ΡΗΜΑΤΑ   ΜΕ  ΟΜΑΛΟ  ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ   ΚΑΙ  ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟ 

αἴρω  σ.25,     νέμω  σ.198,   στέλλω  σ.263,  σφάλλω  σ.273,   φθείρω  σ.293,  φροντίζω  σ.296 

 

 

                      ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ   ΚΑΙ  ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ  ΑΝΩΜΑΛΩΝ  ΡΗΜΑΤΩΝ          

       ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ     ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ       ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ 

ἀκούω ἀκήκοα ἠκηκόειν 

ὁρῶ ἑό(ώ)ρακα ἑωράκειν 

ἔρχομαι ἐλήλυθα ἐληλύθειν 

λέγω εἴρηκα εἰρήκειν 

λείπω λέλοιπα ἐλελοίπειν 

εἰμί-γίγνομαι γέγονα ἐγεγόνειν 

γιγνώσκω ἔγνωκα ἐγνώκειν 

ἔχω ἔσχηκα ἐσχήκειν 

λαμβάνω εἴληφα εἰλήφειν 

φέρω ἐνήνοχα ἐνηνόχειν 

πάσχω πέπονθα ἐπεπόνθειν 

ἀπόλλυμι ἀπολώλεκα ἀπωλωλέκειν 
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1. Να  υπογραμμίσετε   και  να  χαρακτηρίσετε  τα  αντικείμενα  και  τα  κατηγορούμενα  στις   

      παρακάτω  προτάσεις. 

 α) Ἡ  Δῆλος  ἐστί  νῆσος. 

 β) Οἱ  ἐχθροί  ἦσαν  πολλοί. 

 γ) Κέντρον (=κεντρί)  αἱ  μέλιτται  ἔχουσιν. 

 δ) Αἱ  ἀηδόνες  ἄδουσιν. 

 ε) Σύ  τυγχάνεις  ἱατρός. 

 στ)  Ἆρα  θεοῖς  πιστεύεις; 

 ζ)  Ἡμεῖς  ἔφυμεν  γυναῖκες.  (ἔφυν=γεννήθηκα) 

 η) Λῦκος  ἀρνίον  ἐδίωκε. 

 θ) Παρεῖχε  σίτον  καί  οἶνον. 

 ι) Ἀνυπόδυτος  διατελεῖς. (διατελῶ=είμαι  διαρκώς) 

 

2. Να  γράψετε  τα  ουσιαστικά  και  τα  επίθετα  της  β΄ κλίσης  που  υπάρχουν  στις  παραπά- 

     νω  προτάσεις. 

  

3. Να  γράψετε  τα  ρήματα  των  παραπάνω  προτάσεων (εκτός  των  ζ, η ,ι )  στον  άλλο  αριθ- 

    μό. 

 

4. Να  υπογραμμίσετε   και  να  χαρακτηρίσετε  τα  αντικείμενα  και  τα  κατηγορούμενα   στις   

      παρακάτω  προτάσεις. 

 α)  Ἐπιθυμοῦμεν   δόξης. 

 β)  Ἐκένωσαν  τὴν  πόλιν. 



 

 γ) Οὐδείς  ἐγένετο  σοφός. 

 δ)  Ὁ  λιμὴν  ἔγεμε  πλοίων. 

 ε)  Ἔδειξεν  τὴν  ὁδόν  αὐτοῖς. 

 στ) Εὖ  ποιεῖτε  τοὺς  φίλους. 

 ζ) Οὖτος  κατέστη  εὐργέτης. (καθίσταμαι=γίνομαι) 

 η) Φίλιππος  φαίνεται  ἀξιόπιστος. 

 θ)  Ἀλκιβιάδης  ᾐρέθη  στρατηγός. ( αἰροῦμαι=εκλέγομαι) 

 ι) Οὖτοι  ὀνομάζονται  νομοθέται. 

 

5. Να  υπογραμμίσετε   και  να  χαρακτηρίσετε  τα  αντικείμενα  και  τα  κατηγορούμενα   στις   

     παρακάτω  προτάσεις. 

 α) Ὁ  ἣλιος  θερμαίνει  τὴν  γῆν. 

 β) Λοιδοροῦσιν  ἡμᾶς. 

 γ) Ὑμεῖς  τρέφετε  κύνας. 

 δ) Νίκης  τε  τετυχήκαμεν  καὶ  σωτηρίας. 

 ε)  Ἀπολαύουσι (=απολαμβάνουν)  πάντων  τῶν  ἀγαθῶν. 

 στ) Πείθομαι  τοῖς  νόμοις. 

 ζ) Ὁ  κόσμος  ἐστί  ὡραῖος. 

 

6. τρέφετε,  τετυχήκατε: να  κλίνετε  τα  ρήματα  που  σας  δίνονται  στον  ίδιο  χρόνο. 

 

7. Να  κλίνετε τις  παρακάτω  φράσεις:  ἡ  ωραία  νῆσος,   ὁ  δίκαιος   νομοθέτης. 

 

8.ὀνομάζει:  να  κάνετε  χρονική  αντικατάσταση  στο  ρήμα  που  σας  δίνεται. 

 

9. Να  κυκλώσετε   τα  συνδετικά  ρήματα  στις  ασκήσεις  1  και  4. 



 

10. Να  γράψετε  τα  ουσιαστικά  της  α΄ κλίσης  που  υπάρχουν  στην  άσκηση  5. 

 

11. Στο παρακάτω  απόσπασμα  να   αναγνωρίσετε  συντακτικά τους  υπογραμμισμένους   ό- 

     ρους: 

   Ἐς  δὲ  τὴν  ἀκρόπολιν  ἐστιν  εἴσοδος  μία  ἑτέραν  οὐ  παρέχεται  πᾶσα  ἀπότομός  ἐστι   καὶ   

τεῖχος  ἔχει  ἐχυρόν.  Τὰ  δὲ  προπύλαια  λίθου  λευκοῦ  τὴν  ὀροφὴν  ἔχει  καὶ  μεγέθει  τῶν  λί- 

θων  μέχρι  γε  καὶ  ἐμοῦ  προεῖχε.[…]  Ἐντεῦθεν  ἡ  θάλασσα  ἐστί  σύνοπτος,  καὶ  ταύτῃ  ῥίψας 

Αἰγεύς  ἑαυτὸν  ὡς  λέγουσιν  ἐτελεύτησεν. 

                                                                            Παυσανίας,  Ἑλλάδος  Περιήγησις  1.22.4  (διασκευή) 

 

 

 

 

 

                      

                                                                  

                                                                                        



 

ΦΥΛΛΟ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

                                          ΑΡΧΑΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΛΩΣΣΑ  Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  
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1. Να  γράψετε  τις  πλάγιες  πτώσεις  στον  ενικό  και  πληθυντικό  αριθμό  τα  παρακάτω   

    ουσιαστικά: ἡ  ποίησις,  ὁ  μάντις,  ὁ  γονεύς,  τὸ  στράτευμα. 

 

2. Να  χαρακτηρίσετε  τις  παρακάτω  προτάσεις  ως  προς  τους   όρους  τους. 

 α)  Ἡ  Ἀτλαντίς  νῆσος  ἐστί. 

 β)  Ἄγονον  καὶ  ἀδιερεύνητον  γέγονε  τὸ  πέλαγος. 

 γ)  Ἡ  Ἀθήνα  τρόπαιον  ἔστησε. 

 δ)  Τότε οὖν ὑμῶν,  ὦ Σόλων, τῆς πόλεως  ἡ  δύναμις  ε ἰς  ἄπαντας  ἀνθρώπους  

     διαφανὴς  ἀρετῇ τε κα ὶ  ῥώμῃ  ἐγένετο. 

 ε) Τί  ε ἴπω;  

 στ)  Ἐγώ  τὴν  ἐμαυτοῦ  ναῦν  ἐκόμισα.  

 ζ)  Ἐγώ  κα ὶ  σὺ  φίλοι  ἐσμέν.  

 η) Κα ὶ  πῶς  τοῦτο  ἐγίγνετο;  Ἀπό  τῆς  παρασκευῆς  τῆς  ἐμῆς.  

 θ) Φιντίας  ὁ  Πυθαγόρειος  ἦν  φίλος  Δάμωνος.  

 ι)  Ὑπέρ  τῆς  ἐλευθερίας  ἀγωνιστέον. 

 

3. κρατοῦσα:  Να  γράψετε  τέσσερις  ομόρριζες  λέξεις,  δύο  απλές  και  δύο  σύνθετες  της   

     ν.ε.  από  τη  μετοχή  που  σας  δίνεται. 

 

4. Να  χαρακτηρίσετε  συντακτικά  τις  σκιασμένες  λέξεις της  άσκησης  2. 

 

5. Να  αιτιολογήσετε  σε  μορφή  σχεδιαγράμματος  το  γνωμικό  στη  σελ.  89  του  βιβλίου 

     Αρχαία  Ελληνική  Γλώσσα  Α΄  Γυμνασίου. 



 

                 

    

                                    

            

                   ξφκλξξφκκδκκφκηξκφλφλ΄κλφδνψνψξκνμωψμ,ωμ,ψ,ψμμ,ω,ψμψ, ΔΔΔ       

                      

  

                                          

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

                                                                                        

 

             Διά  τήν  τῶν  χρημάτων  κτῆσιν  πάντες  οἱ   πόλεμοι  γίγνονται 

                                                    Πλάτων,  Φαίδων  66c 

                       Όλοι  οι  πόλεμοι  γίνονται  για  τη  απόκτηση  αγαθών. 



 

ΦΥΛΛΟ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

                                          ΑΡΧΑΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΛΩΣΣΑ  Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  
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1. Να  συμπληρώσετε  τον  πίνακα  με  τα  απαρέμφατα   του  ενεστώτα,   του  μέλλοντα,   του   

     αορίστου  και   του  παρακειμένου. 

 Ενεστώτας Μέλλοντας Αόριστος Παρακείμενος 

λύω     

τάττω     

κόπτω     

παιδεύω     

ὀνομάζω     

γράφω     

διδάσκω     

πείθω     

ἱσχύω     

θλίβω     

 

 

2. Να  αναγνωρίσετε  το  είδος  των  απαρεμφάτων  στις  παρακάτω  προτάσεις. 

 α) Ἡμεῖς  οὐ  δυνάμεθα  στρατεύειν. 

 β) Οὗτος  ἔφη (=είπε)  ταῦτα  πεπραχέναι. 

 γ) Πολλοί  νέοι  φιλοσοφεῖν  νομίζουσι. 

 δ) Οὗτοι  ἔλεγον  τούτων  ἐπιθυμεῖν. 

 ε) Οὐκ  ἐπίσταμαι (=γνωρίζω)   κιθαρίζειν. 

 στ) Ἡ  πόλις  τοὺς  παῖδας  ἀναγκάζει  τοὺς  νόμους  μανθάνειν. 

 ζ)  Ἐβουλεύοντο  τὴν  πόλιν  τειχίζειν.  (βουλεύομαι= αποφασίζω, σκέφτομαι) 

 η)  Ἐγώ  δ’ ὑμᾶς  ἐρωτῆσαι  βούλομαι (θέλω). 

 θ)  Ἐκέλευσε  τούτους  ἄρξαι  τῆς  μάχης.  (κελεύω=διατάζω) 

 ι)  Ἡγοῦμαι (= νομίζω)  οὐκ  εἶναι  τὴν  εὐτυχίαν  ἐπιτήδευμα. 

 

3. Να  συμπληρώσετε  τον  πίνακα  με  τις  μετοχές  στα  τρία γένη  στον  ενεστώτα,  στον  μέλ- 



 

    λοντα,  στον   αόριστο   και   στον  παρακείμενο.                     

 Ενεστώτας Μέλλοντας Αόριστος Παρακείμενος 

λύω     

πράττω     

κόπτω     

παύω     

ἀγοράζω     

γράφω     

διδάσκω     

πείθω     

θύω     

θλίβω     

 

 

 4. Να  προσδιορίσετε  το  είδος  των  μετοχών  (επιθετική,  κατηγορηματική,  επιρρηματική)    

     στις  προτάσεις  που  σας  δίνονται.  

 α) Οἱ  φεύγοντες  ἐπορεύοντο  εἰς  Λακεδαίμονα. 

 β)  Ἥδομαι (=ευχαριστιέμαι)  ἀκούων  φρονίμους  λόγους. 

 γ) Τοῦτο  λέξων  ἔρχομαι.                                                                                                                                                                                    

 δ) Ἡρακλῆς  τέθνηκε  Διὸς  ὑιὸς  ὤν.                                                                                                                                                        

 ε) Ξενοφῶν  θύσας  τοῖς  θεοῖς  ἐστράτευσε.                                                                                                                                  

 στ) Πιστεύσαντες  ὑμῖν  παρέδομεν  τὴν   πόλιν.                                                                                                        

 η) Οἱ  ρήτορες  ἔπειθον  λέγοντες.                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                  

5. Να  αναγνωριστεί  το  είδος  των  παρακάτω  απαρεμφάτων  και  μετοχών. 

 α) Λύκος  ἤκουσε  παιδίου  κλαίοντος  καὶ  γραὸς  παραμυθουμένης  αὐτό. 

 β) Κῦρος  καταπηδήσας  ἀπὸ  τοῦ  ἅρματος  τὸν  θώρακα  ἐνέδυ (=φόρεσε). 

 γ) Οἱ  Πέρσαι  εὐθύς  παῖδες  ὄντες  μανθάνουσιν  ἄρχειν  τε  καὶ  ἄρχεσθαι. 

 δ) Ταῦτα  λέγω  βουλόμενος  συμβουλεῦσαί  σοί.   

 ε) Οὐ  χρὴ  πάσχειν  ὅπερ  οἱ  ἀπειρότατοι  τῶν  ἀνθρώπων. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 τατικού  και   αορίστου  της  μ.φ.   

 

5. Να  αναπτύξετε  το  παρακάτω  ρητό  τεκμηριώνοντάς  το.              

                

 

 

                               φξφκκ 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

                                                                  

               Ὅστις  νέμει  κάλλιστα  τὴν  αὑτοῦ  φύσιν,  

              οὗτος  σοφὸς  πέφυκε  πρὸς  τὸ  συμφερόν. 

                                                                                    Ευριπίδης 

        Όποιος  ξέρει  πολύ  καλά  να  διαφεντεύει  τον  χαρακτήρα  του  

        αυτός  ξέρει  πολύ  καλά  το  συμφέρον  του. 



 

 



 

 

γ) ῥάπισμα  καταδέχεται  ὁ  ἐν  Ἰορδάνη  ἐλευθερώσας  τὸν   Ἀδάμ   (παρακ.). 

δ) Οἰ  τοξόται  καὶ   οἱ  ἀκοντισταὶ  ὑπὸ  τῶν  ἱππέων  διώκονται  (υπερσ. ). 

ε) Οἱ  Κορίνθιοι  οὐ  δέχονται  τὸν   Ἀθηναῖον  ἄγγελον  (παρακ.). 

 

4. Να  γράψετε  τα  ρήματα  που  σας  δίνονται  και  στους  υπόλοιπους  χρόνους  του  πίνακα. 

Ενεστώτας Παρακείμενος   Υπερσυντέλικος 

λύομαι   

ἀποπέμπῃ (-ει)   

ἐκδιώκεται   
εἰσπραττόμεθα   

συναλλάττεσθε   

καταψηφίζονται   

 

5.  συμβουλεύομαι,  παρατάττω:  Να  κλίνετε  τα  παραπάνω  ρήματα  στην  οριστική  παρα- 

 κειμένου  και   υπερσυντέλικου  της  μ.φ.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

 

                                                                 

 

 

 



 

 



 

 



 

α) ὡπλισμέναι,  β)  ὁπλιζόμεναι,  γ)  ὁπλισόμεναι,  δ)  ὁπλισάμεναι 

 δ) Δεῦτε  οἱ  εὐλογημένοι  τοῦ  πατρὸς  μου,  κληρονομήσατε  τὴν  ………………………..  ὑμῖν  βα - 

      σιλείαν  απὸ  καταβολῆς  κόσμου. 

α)  ἑτοιμαζομένην,  β)  ἑτοιμασομένην,  γ)  ἑτοιμασαμένην,  δ)  ἡτοιμασμένην 

 

4. ὁ  γυμνασμένος,  ἡ  εργαζομένη,  τὸ  δυνάμενον:  Να  κλίνετε  τις  παραπάνω  μετοχές  στον 

     ενικό  και  πληθυντικό  αριθμό  στο  γένος  που  σας  δίνονται. 

 

5. Να  εντοπίσετε  τα  δύο  απαρέμφατα  στα  σκίτσα  του  Αστερίξ  και  να  προσδιορίσετε  το  

     είδος  τους 

 

 

 

 

6. Σημειώστε  Σ,   αν  νομίζετε  ότι  η  αναγνώριση  για  κάθε  υπογραμμισμένη  λέξη  είναι  σω- 

     στη  ή  Λ,  αν  η  αναγνώριση  είναι  λανθασμένη. 



 

 

 



 

 

 


