
ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ – Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

  

. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ησλ παξαθάησ πξνηάζεσλ, ηνπνζεηώ- 

ληαο ζηνλ θαηάιιειν ηύπν ηηο ιέμεηο πνπ είλαη ζε παξέλζεζε:  

  

  

α. ληαῦζα νἱ ζηξαηηῶηαη ἐλ πνιιῇ…………(ἀπνξία, δνη.) ἦζαλ.  

β. Ὁκνινγῶ, ὦ ἄλδξεο, ὅηη ἔπαηζα (=ρηύπεζα) ἄλδξαο  
ἕλεθελ…………….(ἀηαμία, γελ.)  

γ. Οἱ πεξζηθνὶ λόκνη ἐπηκέινληαη ηῶλ …………...(πνιίηεο).  

δ. ξῶληεο (= επεηδή επηζπκείηε)…………(λίθε, γελ.) κέλνληεο κάρεζζε.  

ε. Οὐθ ἐμαηξέζσ ὑκᾶο ηῆο ……………(ηξάπεδα).  

 

Να ζπκπιεξσζνύλ ηα θελά κε ηνλ θαηάιιειν ηύπν ησλ νπζηαζηη- 

θώλ ηεο παξέλζεζεο.  

α) Αἱ ……………… (νἰθία) πιεζίνλ ηῆο …………….. (ζάιαζζα) εἰζί.  

β) Ὁ ινραγὸο ιέγεη ηῷ ………………….. (ζηξαηηώηεο) ὅηη δεῖ ηὴλ  

……………… (ἄκαμα) θαηαθαίεηλ.  

γ) Σαῖο ………………. (ςπρή) ηαῖο γεκνύζαηο πνλεξώλ ……………….  

(ἐπηζπκία) θάξκαθνλ ὁ ιόγνο ἐζηί.  

δ) Ἡκεὶο θαὶ ὑκεῖο ἐγελόκεζα θαὶ ………………. (ζπγρνξεπηήο) θαὶ  

……………………. (ζπκθνηηεηήο) θαὶ …………………… (ζπζηξαηηώηεο).  

ε) Καηὰ ηὸλ ηῆο …………….(κέιηζζα) ηξόπνλ δεῖ ἀλαγηγλώζθεηλ.  

 

. Να ζρεκαηίζεηε ηηο πηώζεηο πνπ ζαο δεηνύληαη γηα θάζε νπζηαζηηθό.  

  
ἡ κνξθή —> δνηηθή εληθνύ……………………….. //αηηηαηηθή 

πιεζπληηθνύ……………………..  

ἡ ιήζε —> γεληθή εληθνύ……………………….. //νκνκαζηηθή 

πιεζπληηθνύ……………………..  

ὁ θνριίαο —> γεληθή εληθνύ………………………….. //δνηηθή 

εληθνύ………………………  

ὁ καλδύαο —> γεληθή πιεζπληηθνύ………………………… //αηηηαηηθή πιεζπληη- 

θνύ……………………………….  

ἡ ἁζζέλεηα —> δνηηθή εληθνύ………………………… //νκνκαζηηθή πιεζπληη- 

θνύ…………………………….. //αηηηαηηθή 

πιεζπληηθνύ………………………………….  

ἡ ἄκηιια —> γεληθή εληθνύ…………………………… //νκνκαζηηθή πιεζπληη- 

θνύ…………………………….. //δνηηθή 

πιεζπληηθνύ…………………………………..  

ὁ θαζεγεηήο —> γεληθή εληθνύ…………………………. //θιεηηθή 

εληθνύ…………………………  

ὁ ἡγέηεο —> νκνκαζηηθή πιεζπληηθνύ……………………………. //δνηηθή 

πιεζπληηθνύ 

……………………………….. //αηηηαηηθή 

πιεζπληηθνύ………………………………..  

 

 

  



 

 

. ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ λα βάιεηε ην ξήκα ζηνλ θαηάιιε- 

ιν ηύπν ηνπ παξαηαηηθνύ:  

  

α. Οἱ Ἀζελαῖνη ἀεὶ …………… (ζύσ) ηνῖο ζενῖο.  

β. Οὗηνο ηνῖο ἄξρνπζηλ ……………….(ὑπαθνύσ).  

γ. Ἀκθόηεξνη, ὦ Φαιῖλε, Ἕιιελεο ………….. (εἰκί).  

δ. Ὁξῶληεο ηὴλ ἀξεηὴλ ηνῦ ἀλδξὸο ………………..(ζαπκάδσ) νὗηνη.  

ε. Ἀιέμαλδξνο ……………….(ιύσ) ηὸλ δεζκὸλ ηνῦ δπγνῦ ηῆο ἀκάμεο.  

ζη. Πεξηθιῆο …………………(ἀγνξεύσ) ἐλ ηῇ ἀγνξᾷ.  

 

Να ζπκπιεξώζεηε ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο κε ξεκαηηθνύο ηύπνπο  

παξαηαηηθνύ θαη ανξίζηνπ ζύκθσλα κε ην παξάδεηγκα:  

  

α. Οἱ ἄλδξεο νὗηνη ἐθύιαηηνλ / ἐθύιαμαλ ηὸλ ἐλ Γειθνῖο ζεζαπξόλ (θπ- 

ιάηησ).  

β. Ἀζελαῖνη πξέζβεηο ηνῖο Λαθεδαηκνλίνηο……………/………….. (πέκπσ).  

γ. Σῶλ εηξήλσλ πξνζδεδεκέλνο Ὀδπζζεὺο ηῷ ζηύιῳ (= ζην θαηάξ- 

ηη)……..…/…………(ἀθνύσ).  

δ. Θνπθπδίδεο Ἀζελαῖνο…………./………….ηὸλ πόιεκνλ ηῶλ Πεινπνλλεζίσλ  

θαὶ Ἀζελαίσλ (ζπγγξάθσ).  

ε. Καὶ ηνὺο κὲλ λεθξνὺο ηνὺο πιείζηνπο ἔλζαπεξ (= εθεί όπνπ) ἔπεζνλ  

ἑθάζηνπο……..……. /………………(ζάπησ).  

ζη. ………..… / ……………… πνηε ιέσλ ζὺλ ἀλζξώπῳ (ὁδεύσ).  

 

 

 

Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ κε ηνλ θαηάιιε- 

ιν ηύπν ηνπ επηζέηνπ:  

  

α. Κόζκνο ηῆο ……………….(ἀγαζόο, ζει. γελ. ελ.) ςπρῆο ἀξεηή ἐζηη.  

β. Οἱ δηδάζθαινη ηῶλ Πεξζῶλ ἦζαλ ………………(ζνθόο, αξζ. νλνκ. πιεζ.)  

πνιῖηαη  

γ. Οἱ λένη …………….(πνλεξόο, νπδ. γελ. πιεζ.) ἔξγσλ ἀπέρνπζη.  

δ. Ἡ θηιία ηῶλ ………………(δίθαηνο, αξο. γελ. πιεζ.) ἀλζξώπσλ ἐζηὶ πεγὴ  
ἀγαζῶλ.  

ε. Ἡ κέζε …………………(κηθξόο, ζει. νλνκ. ελ.) ἐζηὶ καλία.  

ζη. Ὁ ρξεζηὸο ἄλζξσπνο νὐ βάιιεηαη ………………..(πνλεξόο, δνη. πιεζ.)  

ιόγνηο.  

δ. Ἡ ζνθία ……………….(ἄμηνο, ζει. νλνκ. ελ.) ρξπζνῦ ἐζηη.  

 

Να ηνπνζεηήζεηε ηα επίζεηα ηεο παξέλζεζεο ζηελ θαηάιιειε  

πηώζε ώζηε λα ζπκθσλνύλ κε ηα νπζηαζηηθά πνπ πξνζδηνξίδνπλ.  

  

α. ηαῖο …………………… ςπραῖο (θαιόο)  

β. ηῶλ …………………… ἀλζξώπσλ (ἔληηκνο)  

γ. ηῆο …………………… ἡκέξαο (ςπρξόο)  



δ. ηνύο …………………… λεαλίαο (ὡξαίνο)  

ε. ηῶλ …………………. κεηάιισλ (πνιύηηκνο)  

ζη. ηάο …………………… δηόδνπο (ὑπόγεηνο) 

 

Να ζπκπιεξώζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ηνπνζεηώληαο ηα επί- 

ζεηα ησλ παξελζέζεσλ ζηνλ θαηάιιειν ηύπν. 

  

α) λ ηαῖο……………. (ἀξραίνο) Ἀζήλαηο αἱ κὲλ ηῶλ ἰδησηῶλ νἰθίαη  

……………… (κηθξόο) θαὶ ……………. (ηαπεηλόο), νἱ δὲ δεκόζηνη νἴθνη  

…………… (ὑςειόο) ηε θαη ……………. (θαιόο) ἦζαλ.  

β) Οἱ ηῶλ γεσξγῶλ πόλνη πνιιάθηο ……………. (κάηαηνο) εἰζίλ, ἐπεηδὴ  

 …………….. (βιαβεξόο) δῷα ηνὺο θαξπνὺο δηαθζείξεη.  

γ) λ ηῇ ………….. (ἀξραίνο) Βαβπιώλη (δνη. ελ. ζει.) ζηναὶ ……….. (πεξί- 

ιακπξνο ) θαὶ θῆπνη ……………. (ἀλζεξόο) θαὶ πεξίπαηνη …………… (ηεξ- 

πλόο) ἦζαλ.  

δ) Ἔιεγνλ ηὴλ πόιηλ…………. (πινύζηνο) θαὶ…………… (ἔλδνμνο) εἶλαη. 

 

 


