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ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΣΤΑΥΡΟY                                                        Σχολική χρονιά 2019 – 2020 
 

ΤΑΞΗ: B΄ ΜΑΘΗΜΑ: Αρχαία Ελληνικά – Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 

 ΕΝΟΤΗΤΑ: 1η  

 Ημερομηνία:  3 Απριλίου 2020 

 

Λέξεων… ταξίδι: Παραγωγή και σύνθεση: ρ. γίγνομαι, ρ. λέγω 

Ασκήσεις: 

1. Να  συμπληρώσετε  τις  παρακάτω  προτάσεις  με  τη  σωστή  λέξη  από  την παρένθεση.   
 

α) Μας πρόσφεραν στο γεύμα _____________________ φρούτα. (διαλεχτά, συλλογικά) 

β) Η _____________________ προσπάθεια έφερε αποτέλεσμα. (επίλεκτη, συλλογική) 

γ) _____________________ στρατιωτικές μονάδες κατέλαβαν το ύψωμα. (επίλεκτες, 

εκλογικές)   

δ) Είναι άνθρωπος _____________________ και συνετός. (υπέρλογος, λογικός)  

ε) Όσο περνούν τα χρόνια, ο άνθρωπος __________________. (λογικεύεται, συλλογίζεται) 

στ) Με μεγάλη περίσκεψη _____________________  γραμματόσημα. (καταλέγει, συλλέγει) 

 

2. α) Χρησιμοποιώντας το ρήμα γίγνομαι ως β΄ συνθετικό, να γράψετε τέσσερις (4) σύνθετες λέξεις.  

________________   ________________   ________________   ________________ 

 

β) Να επιλέξετε δύο (2) από τις σύνθετες λέξεις που δημιουργήσατε και να γράψετε δύο (2) 

προτάσεις, έτσι ώστε να φαίνεται η σημασία τους. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Γραμματικής… παιχνίδια 

Οριστική Ενεστώτα και Μέλλοντα βαρύτονων ρημάτων μέσης φωνής 

Θυμηθείτε!  

Κλίση φωνηεντόληκτων ρημάτων 

 

Οριστική ενεστώτα Οριστική μέλλοντα 

λύ-ομαι 

λύ-ῃ (ή -ει) 

λύ-εται 

λυ-όμεθα 

λύ-εσθε 

λύ-ονται 

λύ-σ- ομαι 

λύ-σ- ῃ (ή -ει) 

λύ-σ- εται 

λυ-σ-όμεθα 

λύ-σ-εσθε 

λύ-σ-ονται 
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Κλίση Μέλλοντα των αφωνόληκτων ρημάτων 

 

ουρανικόληκτα χειλικόληκτα οδοντικόληκτα 

πρά-ξ-ομαι 

πρά-ξ-ῃ (ή -ει) 

πρά-ξ-εται 

πρα-ξ-όμεθα 

πρά-ξ-εσθε 

πρά-ξ-ονται 

γρά-ψ-ομαι 

γρά-ψ-ῃ (ή -ει) 

γρά-ψ-εται 

γρα-ψ-όμεθα 

γρά-ψ-εσθε 

γρά-ψ-ονται 

πεί-σ-ομαι 

πεί-σ-ῃ (ή -ει) 

πεί-σ-εται 

πει-σ-όμεθα 

πεί-σ-εσθε 

πεί-σ-ονται 

 

Ασκήσεις: 

1. Να συμπληρώσετε τις προτάσεις, τοποθετώντας το ρήμα της παρένθεσης στον κατάλληλο τύπο 

του Μέλλοντα της μέσης φωνής. 

α) Ὁ ῥήτωρ  ____________________  (συντάσσομαι) τοῖς Ἀθηναίοις.  

β) Ἡμεῖς  ____________________  (πείθομαι) τοῖς νόμοις.  

γ) Ἐγὼ  ____________________  (βουλεύομαι) περὶ τῆς τῶν τέκνων παιδείας.   

δ) Σὺ  ____________________  (πορεύομαι) εἰς ὁδὸν ἀληθείας.   

ε) Οἱ σύμμαχοι  ____________________  (τρέπομαι) κατὰ τὰς πόλεις.  

στ) Ὑμεῖς  ____________________  (ἀγωνίζομαι) ὑπὲρ τῆς πατρίδος.   

 

2. Να γράψετε τα πιο κάτω ρήματα στον  τύπο που δηλώνεται  στην  παρένθεση. 

ἄρχομαι (β’ ενικού οριστικής ενεστώτα)   ____________________  

πράττομαι (α’ ενικού οριστικής μέλλοντα)   ____________________  

βλάπτομαι (α’ πληθ. οριστικής μέλλοντα)   ____________________  

παρασκευάζομαι (β΄ πληθ. οριστικής ενεστώτα)  ____________________  

τρίβομαι (β΄ ενικού οριστικής ενεστώτα)   ____________________  

εὔχομαι (γ’ ενικού οριστικής μέλλοντα)   ____________________  

κελεύομαι (γ’ πληθ. οριστικής ενεστώτα)   ____________________  

τρέπομαι (β’ πληθ. οριστικής μέλλοντα)   ____________________  

 

Μέλλοντας του ρήματος εἰμί  

Θυμηθείτε!  

 

Μέλλοντας εἰμί 

ἔσομαι 

ἔσῃ ή ἔσει 

ἔσται 

ἐσόμεθα 

ἔσεσθε 

ἔσονται 
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Ασκήσεις: 

1. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο του Μέλλοντα του ρήματος 

εἰμί. 

α) Ἐγὼ ___________________________ μεθ’ ὑμῶν. 

β) Ὑμεῖς ___________________________σοφώτεροι ἡμῶν. 

γ) Οὗτος ___________________________ πολυμαθής. 

δ) Οὗτοι ___________________________ ἡμῖν σύμμαχοι. 

 

2. Να υπογραμμίσετε το σωστό πρόσωπο και αριθμό στα οποία βρίσκονται τα πιο κάτω ρήματα.  

α) ἔσομαι  

 i) α’ ενικού  

ii) β’ ενικού  

 

β) ἐσόμεθα   

i) α’ πληθυντικού  

ii) α’ ενικού  

 

γ) ἔσεσθε  

i) α’ πληθυντικού    

ii) β’ πληθυντικού  

 

δ) ἔσονται  

 i) α’ πληθυντικού  

ii) γ’ πληθυντικού  

 

ε) ἔσῃ/ει  

i) γ’ ενικού  

ii) β’ ενικού  

 

στ) ἔσται  

i) γ’ ενικού  

ii) β’ ενικού 

 

Βραβείο για τα δύσκολα! 

1. Να μεταφέρετε τις πιο κάτω προτάσεις από τη Νέα Ελληνική στην Αρχαία Ελληνική γλώσσα. 

α) Εμείς θα είμαστε καλοί άνθρωποι. 

____________________________________________________________________ 

β) Ο λύκος περιμένει πολλή ώρα. 

____________________________________________________________________ 


