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1) Να βάιεηε ηόλνπο, πλεύκαηα θαη ππνγεγξακκέλεο ζηηο 

παξαθάησ ιέμεηο: οη ποηκελες, οη γεηηολες, ο ζτοηλος, ο  κοισβδος, 

ηελ λεζολ, ο γέρφλ, σκεης, εκηλ, εγφ, ηε θακειφ. 

 

2)  Αθνύ αλαθέξεηε ζε πνηα θιίζε αλήθνπλ ηα παξαθάησ 

νπζηαζηηθά, λα γξάςεηε ηηο πιάγηεο πηώζεηο ηνπο θαη ζηνπο δύν 

αξηζκνύο: ὁποηακός, ἡ λῆζος, ὁ θφκήηες, ἡ ἀλδρεία, ἡ κέιηζζα, 

ἡ πιάλε, ὁ ιοτίας, ὁ προδόηες, ηό βάζρολ, ἡ θεραία, ἡ ζύειια, ἡ 

δίυα. 

 

3) Να θιηζεί ην α΄ θαη ην β΄ πξόζσπν ηεο πξνζσπηθήο 

αλησλπκίαο θαη ζηνπο δύν αξηζκνύο. 

 

4) Να κεηαθεξζνύλ νη παξαθάησ ηύπνη από ηνλ Ελεζηώηα ζηνλ 

Παξαηαηηθό θαη ην αληίζηξνθν, ρσξίο λα επεξεαζηνύλ ην 

πξόζσπν θαη ν αξηζκόο ηνπο.  

 

ἦλ (γ΄ εληθό) →                              εἶ →                          ἐζκέλ 

→                         ἦζζα → 

                 ἦλ →                        ἦζαλ →                             εἰκί 

→                            ἦηε → 

               εἰζί →                         ἐζηί →                            ἦκελ 

→                           ἐζηέ → 

 

5) Να θιηζνύλ ηα παξαθάησ ξήκαηα ζηνλ Ελεζηώηα, ηνλ 

Παξαηαηηθό, ηνλ Μέιινληα θαη ηνλ Αόξηζην: ἐθζηραηεύφ, 

δηαπράηηφ, θοκίδφ, ὁπιίδφ (δελ έτεη Μέιιοληα), ὀρύηηφ, 

δηαηρίβφ 

 

 



6) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ηνπο ρξόλνπο ησλ 

ξεκάησλ πνπ ιείπνπλ: 

 

ΕΝΕΣΩΣΑ  ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ  ΜΕΛΛΟΝΣΑ  ΑΟΡΙΣΟ 

   βξέρεη  

                                                            βιάςνκελ 

                              ἱθέηεπεο 

                                                                                                              

                                                                                          ἔθνςαλ 

                                                             ἀιείςεηο 

   ἐξίδεηε 

                               ἔιεγνλ (γ΄ πιεζ.)              

                                                            ζθάςεη 

πεξηθξάηηεηο 

                                                                                                              

                                                                                          ἐθόλεπζαο 

                                                                                                              

                                                                                          δηεηάμακελ 

                             ἐςέγεηε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) Να γξαθνύλ ηα ηξία γέλε ησλ παξαθάησ επηζέησλ:  

 

 

  ΑΡΣΔΝΙΚΟ                      ΘΗΚΥΚΟ                   ΟΥΓΔΤΔΡΟ 

    ὁ ἀγαζὸο                      ___________                ___________  

___________                      ἡ ἁγλή                        ___________ 

___________                   ___________                  ηὸ γελλαῖνλ  

    ὁ ἄγνλνο                       ___________ 

    ὁ ἄμηνο                          ___________               ___________ 

___________                      ἡ πηζηή                      ___________ 

___________                   ___________                  ηὸ βέβαηνλ 

  ὁ ιίζηλνο                        ___________                ___________ 

___________                       ἡ ζεξκή                    ___________ 

___________                     ἡ ἀζάλαηνο                 ___________    

___________                   ___________                ηὸ ἀμηόκαρνλ 

 

 

 2) Να βάιεηε ην επίζεην ηεο παξέλζεζεο ζην ζσζηό γέλνο θαη 

ζηε ζσζηή πηώζε ώζηε λα ηαηξηάδεη κε ηελ αθόινπζε ιέμε ηνπ: 
 

α) ___________  ___________ (ἔζραηνο) δίθελ    

β)  ___________ (πξεζβύηεξνο) ἀδειθῷ 

γ) ___________ (ζθαηόο) ἄλζξσπνη                         

δ)  ___________ (πινύζηνο) θνξῶλ 

ε) ___________ (θαλεξόο) ζεκεῖα                         

ζη)  ___________ (ἄθζνλνο) θαξπνῖο 

δ) ___________ (ἠζηθόο) βαζηιίζζαηο                      

ε)  ___________ (ζαξξαιένο) λεαλίαο 

ζ) ___________ (θπζηθόο) θαηλόκελα                      

 η) ___________ (ἐαξηλόο) ἀλέκσλ 

 

 

 

 



3) Να αληηζηνηρίζεηε ηα επίζεηα αξζεληθνύ γέλνπο ηεο πξώηεο 

ζηήιεο κε ηελ θαηάιεμε πνπ δηακνξθώλνπλ ζην ζειπθό γέλνο:  
 

     Α΄ ΣΤΗΛΗ              Β΄ ΣΤΗΛΗ 

α) ὁ πνλεξόο __ 

β) ὁ ἅγηνο __ 

γ) ὁ μύιηλνο __              1) Θειεθό ζε -α 

δ) ὁ ἴζνο __          

ε) ὁ ἐπηηήδεηνο __          2) Θειπθό ζε -ε 

ζη) ὁ ζεηηθόο __ 

δ) ὁ ζηεξεόο __ 

 

4) Να θιηζνύλ νη ζπλεθθνξέο: ὁ πηζηόο θίινο, ὁ ἠζηθόο λεαλίαο, ἡ 

λέα βαζίιηζζα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


