ΤΑΞΗ Α
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο
οριστικής του εἰμὶ:
α) Ἡ Ἐπίδαμνος .............................. (ενεστ.) πόλις ἐν τῇ Ἠπείρῳ.
β) Ἵππαρχος καὶ Θεσσαλὸς ἀδελφοὶ ................................. (παρατ.).
γ) Αἱ πύλαι ................................ (ενεστ.) χαλκαῖ, οἱ δὲ πύργοι ὑψηλοί.
δ) Τὸ τεῖχος ............................. (παρατ.) εἴκοσι ποδῶν.
ε) Ὑμεῖς ............................ (παρατ.) οἱ τοῦ δεσμωτηρίου φύλακες;
στ) Ὦ παῖδες, ὑμεῖς .............................. (ενεστ.) πατέρων ἀγαθῶν.
ζ) Ἡ τύχη καὶ ὁ Φίλιππος .............................. (παρατ.) τῶν ἔργων κύριοι.
η) Ἐγώ …………………. (ενεστ.) τὸ φῶς.
θ) Οἱ ἄνθρωποι οὐκ ἀεί ἀγαθοί ……………………. (ενεστ.)
ι) Ζεὺς……………………. (παρατ.) πατὴρ ἀνδρῶν καὶ θεῶν.
2. Να βάλετε τα ουσιαστικά της β’ κλίσης στις κατάλληλες πτώσεις:
τῷ

(ὁ υἱός)

αἱ

( ἡ νόσος)

τοῖς

(ὁ στρατηγός)

τὸν

(ὁ καρπός)

τῶν

(ὁ ἵππος)

τὴν

(ἡ κάμηλος)

τοὺς

(ὁ ἱατρός)

τὰς

(ἡ μέθοδος)

τοῦ

(ὁ ἥλιος)

ὦ

(ὁ δοῦλος)

τῇ

(ἡ ὁδός)

τῆς

(ἡ ἔλαφος)

τὰ

(τὸ δῶρον)

τοῖς

(τὸ μῆλον)

3. Βάλτε τα ουσιαστικά της α’ κλίσης στην πτώση που ζητείται:
α. τούς ……………………… (πολίτης)
β. τῆς ……………………….. (πολιτεία)
γ. τήν ……………………… (ἀνατροφή)
δ. ὦ …………………….. (νεανίας)
ε. τούς ……………………. (ὁπλίτης)
στ. τῶν …………………… (ἀγωνιστής)
ζ. τήν

…………………… ( αἰχμή)

η. τῇ

…………………… ( μέλισσα)

θ. τούς

…………………… (κοχλὶας)

ι. ὦ …………………… (θεατής)

4. Να συμπληρωθεί ο πίνακας:
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

παύετε
ἐκάλυπτες
ἐλπίσομεν
κατέπεισαν
διαπράξει
ἐφύλαξεν
γυμνάζεις
πιστεύσουσιν
ἱππεύω
ἠφανίζετε
5. Να τοποθετήσετε τα επίθετα της παρένθεσης στην κατάλληλη πτώση ώστε
να συμφωνούν με τα ουσιαστικά που προσδιορίζουν:
α. ταῖς ............................... ψυχαῖς (καλός)
β. τῶν ................................. ἀνθρώπων (ἔντιμος)
γ. τῆς .................................... ἡμέρας (ψυχρός)
δ. τούς .............................. νεανίας (ὡραίος)
ε. τῶν ................................. μετάλλων (πολύτιμος)
στ . τάς ............................. διόδους (ὑπόγειος)
6. Στην άσκηση που ακολουθεί να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο
τύπο της δεικτικής αντωνυμίας οὗτος –αὕτη –τοῦτο:
α. οὐκ ἦλθον εἰς.......................τὴν πόλιν.
β. ἐν τῷ σταδίῳ............................. ἀγὼν γίγνεται.
γ. ἐν.......................... ταῖς ὁδοῖς ἐπορεύετο.
δ. .............................. τῷτρόπῳ ἐτείχισαν οἱἈθηναῖοι τὴνπόλιν.
ε. ἐν τῇ χώρᾳ........................... ξένοι ἐσμέν.
στ. οὐδείς ἐν τῇ πόλει ἐγίγνωσκεν......................... τὰ παιδία.
ζ. ἐπλεύσαμεν τρεῖς ἡμέρας καὶ περὶ......................... τὰς νήσους.
η. ἐπειρῶντο (=προσπαθούσαν) .....................τοῖς δώροις δεκάσαι ἡμᾶς (=να μας
δωροδοκήσουν).
Για περισσότερες ασκήσεις επισκεφτείτε τη διεύθυνση :
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/eisodos.htm
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