
 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α’ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΕΝΟΣΗΣΩΝ 4-5 

1. Να ζςμπληπώζεηε ηα κενά ηυν παπακάηυ πποηάζευν με ηοςρ καηάλληλοςρ 

ηύποςρ ηυν οςζιαζηικών ζηην παπένθεζη: 

α. Ἐλ .................. (ἡ λῆζνο, δνη. εληθ.) ἔλδνμνη ............... (ἡ ἄκπεινο, νλνκ. πιεζ.)  

    εἰζί. 

β. Πνιιάθηο ...................... (ὁ θάπξνο, νλνκ. πιεζ.) .............................. (ὁ θαξπόο,   

   αηηηαη. πιεζ.) δηαθζείξνπζη. 

γ. Τό ἄγαικα ἔρεη ἐπί ηῇ θεθαιῇ .......................(ζηέθαλνο, αηηηαη. εληθ) 

δ. Ἠθνύζζεζαλ ........................... (ζξῆλνο, νλνκ. πιεζ.) κεγάινη. 

ε. Οἱ πνιῖηαη ἐλ ........................ (ὁ λαόο, δνη. πιεζ.) .............................. (ὁ ζεόο,  

   αηηηαη. πιεζ.) ζεξαπεύνπζη. 

ζη. Ἐπί ......................... (ηό ζθῆπηξνλ, δνη. εληθ.) θαζήκελόο ἐζηη ἀεηόο 

δ. Τῇ δέ ἀξηζηεξᾷ ρεηξί ........................ (ὁ ζεόο, γελ. εληθ.) ἔλεζηη ζθῆπηξνλ 

δηελζηζκέλνλ 

ε. Ὁ ζεόο αὐμάλεη ...................... (ὁ ζῖηνο, αηηηαη. εληθ.) .................... (ὁ ἀγξόο, γελ.  

    πιεζ.) 

 

2. Να ζςμπληπώζεηε ηοςρ καηάλληλοςρ ηύποςρ ηος πήμαηορ εἰμί και ηηρ 

πποζυπικήρ ανηυνςμίαρ ζηιρ παπακάηυ θπάζειρ: 

α. ὁ πξεζβεπηήο ἐθέιεπζελ ........................ (ἐγώ, αηηηαη. πιεζ.) ηαῦηα ...................... 

(ζύ, δνη.πιεζ.) ιέγεηλ 

β. νὐδείο .................... (εἰκί, νξηζη. ελεζη.) ηηκηώηεξνο .................... (ζύ, γελ. εληθ.) 

γ. ὦ ἑηαῖξνη, νὔηε ................... (ζύ, νλνκ. πιεζ.) κόλνη δύλαζζε κάρεζζαη, νὔηε 

.................... (ἐγώ, νλνκ. πιεζ.) δπλάκεζα ἄλεπ ..................(ζύ, γελ. πιεζ.) 

δ. Πηζηεύσ ὅηη ...................... (ζύ, νλνκ. πιεζ.) νὔθ ............... (εἰκί, β´ πιεζ.) ἐθ ηῆο 

πόιεσο ηαύηεο. 

ε. ἡ ἀξεηή .................. (εἰκί) θόζκνο ηῆο ςπρῆο ........................ (ἐγώ, γελ. πιεζ.) 

 

3. Να μεηαηπέτεηε ηα πήμαηα ζηον καηάλληλο ηύπο ηηρ οπιζηικήρ ενεζηώηα και 

μέλλονηα: 

 

ΡΗΜΑ ζύ ἡκεῖο νὗηνη 

θπιάηησ 

 

   

   

ἀπνθαζίδσ    

   

πξάηησ 

 

   

   

ἀιεζεύσ 

 

   

   

ὁξίδσ 

 

   

   

 

4. Να μεηαθέπεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ από ηον ενικό ζηον πληθςνηικό 

απιθμό και ανηίζηποθα:  

α. Ὁ πἱόο ἐλ ηῷ θήπῳ ἐζηί 

β. Οἱ παηδαγσγνί ηνύο λένπο δηδάζθνπζη 



 

 

γ. Ὁ ἰαηξόο ζεξαπεύεη ηνύο ἀλζξώπνπο 

δ. Οἱ ἔθεβνη ἀγαζνί εἰζίλ 

ε. Οἱ Θεβαῖνη πέκπνπζηλ ἡκῖλ δῶξα 

5. Να ζςμπληπώζεηε ηα κενά ηυν επόμενυν πποηάζευν επιλέγονηαρ ηην 

καηάλληλη λέξη: 

α. Δελ ηήξεζε ηε ……………….. θαη θάλεθε αζπλεπήο (αθσλία, ζπκθσλία, 

παξαθσλία). 

β. Η γηαγηά ράξηζε ζηνλ εγγνλό ηεο σο νηθνγελεηαθό θεηκήιην ην παιηό ηεο 

………………….. (κεγάθσλν, κηθξόθσλν, γξακκόθσλν). 

γ. Ο θήξπθαο αλήγγεηιε ……………………… ζηνπο Αζελαίνπο ηε ζύλαςε εηξήλεο 

κε ηνπο Λαθεδαηκνλίνπο (κεγαιόθσλα, πνιύθσλα, άθσλα). 

δ. Οη Αζελαίνη ππνζηήξηδαλ όηη ήηαλ …………………… (αγελείο, γεγελείο, γήηλνη). 

ε. Η ……………… γηα ηελ αλεύξεζε πεηξειαίνπ ήηαλ άθαξπε (γεσκεηξία, γεσξγία, 

γεώηξεζε). 

ζη. Ο …………… δίλεη ζπκβνπιέο ζηνπο αγξόηεο γηα ηε βειηίσζε ησλ θαιιηεξγεηώλ 

ηνπο (γεσπόλνο, γεσιόγνο, γεσκέηξεο). 

 

6. Να ανηιζηοισίζεηε ηα παπάγυγα οςζιαζηικά ηηρ ζηήληρ Α’ με ηα ππυηόηςπα 

οςζιαζηικά ηηρ ζηήληρ Β’ και να γπάτεηε ζηη ζηήλη Γ’ αν αςηά είναι 

ςποκοπιζηικά, πεπιεκηικά ή ηοπικά: 

 

Α’ Β’ Γ’ 

νἰθίζθνο ἀξρή  

μελώλ πεξηζηεξά  

ἀξρεῖνλ νἶθνο  

ζαλδάιηνλ παῖο  

πεξηζηεξεώλ μέλνο  

παηδάξηνλ ζάλδαινλ  

 

7. Να ζσημαηίζεηε πποηάζειρ με ηιρ παπακάηυ λέξειρ: 

καλλίθυνορ: 

μικπόθυνο: 

επίγειορ: 

γευηπύπανο: 

πολςθυνία: 

γηπεδούσορ: 


