Ετυμολογικά
1. Να θαηαηάμεηε ηα παξαθάησ παξάγσγα νπζηαζηηθά ζηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ (ππνθνξηζηηθά, πεξηεθηηθά, ηνπηθά):
θπλεγέζηνλ, πεπθώλ, ζθεθηά, θεπάξηνλ, ραιθεῖνλ, ππξγίζθνο, μηθίδηνλ,
ἀλζώλ, παξζελώλ, θαπειεῖνλ.
2. Να αληηζηνηρίζεηε ηα παξάγσγα νπζηαζηηθά ηεο ζηήιεο Α΄ κε ηα
πξσηόηππα ηεο ζηήιεο Β΄:
Α
Β
α. παηδάξηνλ 1. πύιε
β. πηλαθίδηνλ 2. δηδάζθαινο
γ. Παξζελώλ 3. λενζζόο
δ. γξαθεῖνλ 4. ρνῖξνο
ε. ρνηξίδηνλ 5. παῖο
ζη. ππιίο 6. πηλαθίο
δ. λενζζηά 7. παξζέλνο
ε. δηδαζθαιεῖνλ 8. γξαθεύο
Γραμματική
1. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά κε ηνλ θαηάιιειν ηύπν ηνπ νπζηαζηηθνύ ηεο παξέλζεζεο:
α. Καζνξκελ πνιινύς………………… (ἄλζξσπνο).
β. Μαθάξηνη νἱ ………………. (πησρόο) ηῶ πλεύκαηη.
γ. Ἡκεῖο θπιάηηνκελ ηνὺο ……………..(ὄξθνο) ηλ …………………(ζεόο).
δ. Ὁ Θεὸο αὐμάλεη ηνὺο ……………..(θαξπόο) ηλ …………..(δέλδξνλ).
2. Να ζεκεηώζεηε δίπια ζε θάζε αξηζκό ηεο πξώηεο ζηήιεο ην γξάκκα πνπ ηνπ αληηζηνηρεί από ηε δεύηεξε ζηήιε:
Α
Β
1. ηνὺο ἱαηξνύο α. αηηηαηηθή εληθνύ
2. ηῇ ςήθῳ β. γεληθή πιεζπληηθνύ
3. ηλ ὁδλ γ. αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ
4. ηνῖο πνηεξίνηο δ. δνηηθή εληθνύ
5. ηὸλ νἶλνλ ε. δνηηθή πιεζπληηθνύ
3. Να ζπκπιεξσζνύλ νη ηύπνη ηεο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο πνπ ιείπνπλ ζην θείκελν ηνπ παξαθάησ κύζνπ:
Ἔιεγόλ πνηε ηὰ πξόβαηα ηῶ δεζπόηῃ : «………, ὦ δέζπνηα, γάια παξέρνκελ ……….(ζύ, δνη.), ηπξὸλ θαὶ ἔξηα……….(ζύ, νλ.) δὲ νὐδὲλ παξέρεηο………..(ἡκεῖο, δνη.)· ὁ δὲ θύσλ, θαίηνη νὐδὲλ παξέρεη………(ζύ, δνη.), ἐθ
ηνῦ ζίηνπ θαζ’ ἡκέξαλ ιακβάλεη». Ὁ δὲ θύσλ εἶπελ· «Ὦ ἀλόεηα πξόβαηα, ἡ
γιζζα……….(ὑκεῖο, γελ.) πξνηξέρεη ηῆο δηαλνίαο· …………(ἐγώ, νλ.) εἰκη
ρξεζηκώηεξνο……… (ὑκεῖο, γελ.)· εἰ γὰξ………..κὴ ἐθύιαηηνλ………(ὑκεῖο,

αηη.), ἐθηλδπλεύεηε ἄλ πάζρεηλ θαθὰ ὑπὸ ηλ ἐρζξλ· ………(ἐγώ, δνη.) δ’
ἀλάγθε ἐζηὶ θπιάηηεηλ θαὶ ζῴδεηλ………( ὑκεῖο, αηη.) ἐθ ηλ θηλδύλσλ».
4. Να ηνπνζεηήζεηε ζηελ θαηάιιειε πηώζε ηηο ιέμεηο πνπ βξίζθνληαη
ζηηο παξελζέζεηο κε ηε ζεηξά πνπ δίλνληαη:
α. Τὸ ἐλ Ὀιπκπίᾳ ἄγαικα ηνῦ Γηὸο………..πεπνηεκέλνλ ἐζηὶ θαὶ ἐιέθαληνο
(= από ειεθαληόδνλην) (ρξπζόο, γελ. ελ.).
β. λ κὲλ ηῇ δεμηᾷ ρεηξὶ θέξεη Νίθελ ἐμ ἐιέθαληνο θαὶ ηαύηελ θαὶ ρξπζνῦ,
ἔρνπζαλ ἐπὶ ηῇ θεθαιῇ…………… (ζηέθαλνο, αηη. ελ.).
γ. Τῇ δὲ ἀξηζηεξᾷ ρεηξὶ ηνῦ……….ἔλεζηη (= ππάξρεη) ζθῆπηξνλ δηελζηζκέλνλ (ζεόο).
δ. Ὁ ὄξληο (=πνπιί) ὁ ἐπὶ ηῶ ………… θαζήκελόο ἐζηηλ ὁ ἀεηὸο (ζθῆπηξνλ).
ε. Τῶ ρξπζῶ……………ηνῦ ζενῦ δῴδηά ηε (= θαη κηθξέο εηθόλεο δώσλ) θαὶ
ηλ ἀλζλ ηὰ …………..εἰζίλ ἐκπεπνηεκέλα (=ζθαιηζκέλα) (ἱκάηηνλ, θξίλνλ).
ζη. Ὁ ζξόλνο πνηθίινο (=δηαθνζκεκέλνο) κὲλ …………θαὶ ………….πνηθίινο
δὲ θαὶ…………..ἐιέθαληί ἐζηη (ρξπζόο, δνη. / ιίζνο, δνη. πιεζ. / ἔβελνο, δνη.
ελ.).
5. Να ηνπνζεηήζεηε ζηνλ θαηάιιειν ηύπν ηηο ιέμεηο πνπ είλαη ζε παξέλζεζε:
α. ἐλ…..……ςπρῆο (βξαζκόο, δνη. ελ).
β. ηὰ ἐλ…..……..κὴ ἐλ….……… (νἶθνο δνη. ελ., δῆκνο δνη. ελ.).
γ. ζὺλ….……… πᾶο θαὶ γειᾷ θαὶ ὀδύξεηαη (ζεόο δνη. ελ.).
δ. ἐμ……….…θαηῆιζε ζὺλ ….………(νὐξαλόο γελ. ελ., ἄγγεινη δνη. πιεζ.).
ε. ὁ γεσξγὸο ηὴλ…………ἐλ…………εὑξίζθεη (ἔιαθνο, ἄκπεινο δνη. ελ.).
ζη. νἱ ἄλζξσπνη ἐλ…………..ηνὺο ζενὺο ζεξαπεύνπζη (=ιαηξεύνπλ) θαὶ
ἐλ……..…… ζύνπζηλ αὐηνῖο……………(λανί δνη., βσκνί δνη., δῶα αηη.
πιεζ.).
6. Να βάιεηε ηα νπζηαζηηθά ζηηο θαηάιιειεο πηώζεηο:
ηῶ __________ (ὁ πἱόο) αἱ __________ (ἡ ςῆθνο)
ηνῖο __________ (ὁ ζηξαηεγόο) ηὸλ __________ (ὁ θαξπόο)
ηλ __________ (ὁ ἵππνο) ηὴλ __________ (ἡ θάκεινο)
ηνὺο __________ (ὁ ἱαηξόο) ηὰο __________ (ἡ ὁδόο)
ηνῦ __________ (ὁ ἥιηνο) (ὦ) __________ (ὁ δνῦινο)
ηῇ __________ (ἡ ὁδόο) ηῆο __________ (ἡ ἔιαθνο)
ηὰ __________ (ηὸ δξνλ) ηνῖο __________ (ηὸ κῆινλ)
7. Να γξάςεηε ζηελ θαηάιιειε πηώζε ηηο ιέμεηο ηεο παξέλζεζεο:
Πηζηεύσ ηῶ …………………. (ὁ θίινο). Τὸλ πηζηὸλ …………………. (ὁ
θίινο) ἐλ ηνῖο …………………. (ὁ θίλδπλνο) γηγλώζθεηο. Τνῖο ………………….
(ὁ ιόγνο) ηλ θίισλ ἀεὶ πηζηεύνκελ. Οἱ ἄπηζηνη …………………. (ὁ θίινο) νὐ

κεηέρνπζη ηνῦ …………………. (ὁ θίλδπλνο). Τνὺο ………………….(ὁ ηξόπνο
ηλ ἀλζξώπσλ) γηγλώζθεηε. Τῶ …………………. (ὁ ζεόο) πηζηεύνπζηλ. Ὦ
…………………. (ὁ θίινο), ὁ ζεὸο ηνὺο ἀγαζνὺο …………………. (ὁ
ἄλζξσπνο) νὐ ιείπεη. Πνιινὶ ἄλζξσπνη ηῶ …………………. (ὁ πινῦηνο)
κᾶιινλ ἤ ηῶ …………………. (ὁ ζεόο) πηζηεύνπζηλ.
8. Σπκπιεξώζηε ηηο θαηαιήμεηο ησλ νπζηαζηηθώλ:
- Ὁ Κῦξνο ἀπνπέκπεη ηνὺο δαζκ__ ηῶ ἀδειθ__.
- ληαῦζά εἰζη κεγάινη θῆπ__ πιήξεηο ἀγξίσλ δῴ__.
- Ἡκεῖο ηλ ἄθξσλ ἐζκὲλ θξνπξ__ ηνῖο ηνμ__ θαὶ ἀθνληί__.
- Τὰ δέλδξ__ ἄλεπ ηνῦ ὄκβξ__ θαὶ ηνῦ ἡιί__ νὐ θέξνπζη θαξπ__ (αηη. ελ.).
- Ὁ θπλεγὸο ηὴλ ἔιαθ__ ἐλ ηῇ ἀκπέι__ εὑξίζθεη.
- Οἱ γεσξγ__ ηνὺο ἀγξ__ ζεξαπεύνπζηλ.
- Ἀιέμαλδξνο παξὰ ηνῦ δηδαζθάι__ ἐκάλζαλε ηνμεύεηλ.
- Γόμα ηῶ ζε__ πάλησλ ἕλεθελ.
- Γίδαζθε ὦ δηδάζθαι__ ηὴλ ἀξεηήλ.
- Ὁ Αἴζσπνο ηνῖο δῴ__ θσλὴλ ἔδσθε.

