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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ για την Α’ Γυμνασίου 

1. Να γράψετε ποιες από τις παρακάτω λέξεις είναι απλές & ποιες σύνθετες: 

Πομπός, λογογράφος, φυγάς, ῥήτωρ, ὑπερμεγέθης, ἅλωσις, δουλεία, σφάλμα, 

ὑδραγωγός, βραδύτης, βαρύθυμος, οὐράνιος. 

 

2. Να τονίσετε και να βάλετε το κατάλληλο πνεύμα: 

o Ο ρητωρ προς τους Αθηναιους λεγει ταυτα. 

o Οι ηγεμονες ελεγον τους στρατιωτας γενναιους ειναι. 

 

3. Να κατατάξετε τα ακόλουθα ουσιαστικά στην κατηγορία που ανήκουν: υποκοριστικά, 

περιεκτικά, τοπικά: 

Ξενών, ψηφίς, καπηλεῖον, ξιφίδιον, δαφνών, σαρκίον, γυμνάσιον, χιτώνιον. 

 

4. Να μεταφέρετε τα παρακάτω ουσιαστικά στον άλλο αριθμό: 

o Τῆς ὁδοῦ:__________________ 

o Οἱ μύθοι:___________________ 

o Τοῖς κινδύνοις:_________________ 

o Τόν φάρον:__________________ 

o  ὦ κύκλοι:___________________ 

o Αἱ λίμναι:________________ 

o ὦ καθηγηταί:_______________ 

o τῶν κριτῶν:________________ 

o τῶν μαθητριῶν:______________  

5. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο της προσωπικής 

αντωνυμίας: 

o ___________ (ονομ. πληθ. β’ πρ.) οὐκ ἔσεσθε κύριοι τῆς χώρας.  

o Δέομαι __________ (γεν. πλ. Β’πρ.) ἀκοῦσαι τούτων τῶν λόγων. 

o Ἡ πόλις _____________(γεν. πλ. Α’ πρ.) δοκεῖ __________ (δοτ. εν. β’πρ.) 

εἶναι ἀρχαιοτάτη. 
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6. Να αντιστοιχίσετε τα παράγωγα ουσιαστικά της στήλης Α με την κατηγορία στην 

οποία ανήκουν από τη στήλη Β: 

Α Β 

Α. Ταραντῖνος 

Β. Λαερτιάδης 

Γ. λαγιδεύς  

Δ. Σαλαμίνιος 

Ε. κωμήτης 

Στ. γραμματεύς 

1. ΠΑΡΩΝΥΜΟ 

2. ΕΘΝΙΚΟ 

3. ΠΑΤΡΩΝΥΜΙΚΟ 

4. ΓΟΝΕΩΝΥΜΙΚΟ  

 

7. α. Να συμπληρώσετε τα κενά των ακόλουθων προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο του 

ρήματος εἰμί στον ενεστώτα: 

o Ὁ ποταμός ____________ ἡμῖν διαβατέος. 

o Ὑμεῖς ____________ τό ἅλας τῆς γῆς. 

o Ἡμεῖς  ἄνθρωποι οὐκ ἀγαθοί ____________. 

o Ἐγώ ____________ Κύριος ὁ Θεός σου. 

o Τά δῶρα παρά τοῦ θεοῦ ________ 

β. Να συμπληρώσετε τα κενά των ακόλουθων προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο του 

ρήματος εἰμί στον παρατατικό: 

o Σωκράτης ___________πρός πάντας πόνους καρτερικώτατος. 

o Αἱ τούτου γνῶμαι σοφαί ____________. 

o Σύ _________ εὐπειθής τοῖς νόμοις τῆς πατρίδος. 

o Ὑμεῖς ἀγνώμονες __________ πρὀς τόν ἑαυτοῦ πατέρα. 

o Ἐγώ  _________χθές ἐν τῳ γυμναστηρίῳ. 

 

8. Να συμπληρώσετε τον πίνακα: 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

πιστεύομεν    

 ἠνάγκαζες   

  τάξετε  

γράφουσι    

   ἦρξα 
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9. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο του 

ουσιαστικού που δίνεται στην παρένθεση: 

� Τάς ______________ (ἡδονή) θήρευε τάς μετά __________ (δόξα, γεν. 

εν.) 

� Κατά τόν τῆς____________ (μέλιττα) τρόπον δεῖ ἀναγιγνώσκειν. 

� Ἀθηναῖοι νομίζουσιν τούς ______________ (πολίτης) εἶναι ψυχήν τῆς 

____________ (πολιτεία). 

� Τά ____________ (ἀγαθόν) _____________(κόπος, δοτ. πλ.) κτῶνται. 

� Οἱ Ἕλληνες ἐν τοῖς ___________(μαντεῖον) ἠρώτων τούς 

___________(θεός). 

 

10.    Να αντιστοιχίσετε τα παράγωγα ουσιαστικά της στήλης Α με την κατηγορία στην 

οποία ανήκουν από τη στήλη Β: 

Α Β 

1.Βαφεύς 

2.Ψόγος 

3.Κόμμα 

4.Πόνημα 

5.ἀναβάτης 

6.ῥήτωρ 

7.μονή 

8.ἀλοιφή 

9.στιγμή 

Α. πρόσωπο που ενεργεί 

 

 

Β. ενέργεια, κατάσταση 

 

 

Γ. αποτέλεσμα ενέργειας 

 

 


