
ΑΡΥΑΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ      Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

ΦΤΛΛΟ ΓΡΓΑΙΑ 

ΘΓΜΑ: ΟΤΙΑΣΙΚΑ Β΄ΚΛΙΗ 

 

Α. Αξ ζομεζμύμε ιίγμ ηα βαζηθά ζημηπεία ηεξ Β΄ θιίζεξ ηςκ μοζηαζηηθώκ:  

Η  β΄ θιίζε  πενηιαμβάκεη μοζηαζηηθά, ανζεκηθά θαη ζειοθά, πμο ιήγμοκ ζε –μξ  θαη 

μοδέηενα πμο ιήγμοκ ζε -μκ. 

Ανζεκηθά θαη Θειοθά: πανάδεηγμα θιίζεξ 

  Γκηθόξ ανηζμόξ 

μκ. ὁ ἄκζνςπμξ ἀγνὸξ ἡ κῆζμξ ὁδὸξ 

γεκ. ημῦ ἀκζνώπμο ἀγνμῦ ηῆξ κήζμο ὁδμῦ 

δμη. ηῷ ἀκζνώπῳ ἀγνῷ ηῇ κήζῳ ὁδῷ 

αηη. ηὸκ ἄκζνςπμκ ἀγνὸκ ηὴκ κῆζμκ ὁδὸκ 

θι. (ὦ) ἄκζνςπε ἀγνὲ (ὦ) κῆζε ὁδὲ 

 

Πιεζοκηηθόξ ανηζμόξ 

μκ. μἱ ἄκζνςπμη ἀγνμὶ αἱ κῆζμη ὁδμὶ 

γεκ. ηῶκ ἀκζνώπςκ ἀγνῶκ ηῶκ κήζςκ ὁδῶκ 

δμη. ημῖξ ἀκζνώπμηξ ἀγνμῖξ ηαῖξ κήζμηξ ὁδμῖξ 

αηη. ημὺξ ἀκζνώπμοξ ἀγνμὺξ ηὰξ κήζμοξ ὁδμὺξ 

θι. (ὦ) ἄκζνςπμη ἀγνμὶ (ὦ) κῆζμη ὁδμὶ 

 

Οοδέηενα: πανάδεηγμα θιίζεξ                 

Γκηθόξ ανηζμόξ Πιεζοκηηθόξ ανηζμόξ 

μκ. ηὸ μοζηήνημκ δῶνμκ ηὰ μοζηήνηα δῶνα 

γεκ. ημῦ μοζηενίμο δώνμο ηῶκ μοζηενίςκ δώνςκ 

δμη. ηῷ μοζηενίῳ δώνῳ ημῖξ μοζηενίμηξ δώνμηξ 

αηη. ηὸ μοζηήνημκ δῶνμκ ηὰ μοζηήνηα δῶνα 

θι. (ὦ) μοζηήνημκ δῶνμκ (ὦ) μοζηήνηα δῶνα 

Από ηα μοζηαζηηθά ηεξ β' θιίζεξ:    

 1. Τα ανζεκηθά θαη ηα ζειοθά έπμοκ ζε όιεξ ηηξ πηώζεηξ ηηξ ίδηεξ θαηαιήλεηξ 

(θαη ηα λεπςνίδμομε μόκμ από ημ άνζνμ). 

2. Η θαηάιελε -α ηςκ μοδεηένςκ βναπύπνμκε: ηὰ μῆιᾰ, ηὸ ζῶμᾰ, ηὰ ζώμαηᾰ, ηὰ 

γεκκαῖᾰ, ἐθεῖκᾰ, ηὰ ηημῶκηᾰ. 

 

Β. Αξ πνμζπαζήζμομε ηώνα κα επελενγαζημύμε ηηξ παναθάης αζθήζεηξ:  

Β1. Να ζομπιενώζεηε ημ ζςζηό ηύπμ ημο μοζηαζηηθμύ πμο ζαξ δίδεηαη ζηεκ 

πανέκζεζε:  

ηῷ __________ (ὁ οἱόξ) 

αἱ __________ (ἡ ρῆθμξ)  

ημῖξ __________ (ὁ ζηναηεγόξ) 

ηὸκ __________ (ὁ θανπόξ) 

ηῶκ __________ (ὁ ἵππμξ)  

ηὴκ __________ (ἡ θάμειμξ)  



ημὺξ __________ (ὁ ἱαηνόξ) 

ηὰξ __________ (ἡ ὁδόξ) 

ημῦ __________ (ὁ ἥιημξ) 

(ὦ) __________ (ὁ δμῦιμξ) (Εκηθόξ Ανηζμόξ) 

ηῇ __________ (ἡ ὁδόξ)  

ηῆξ __________ (ἡ ἔιαθμξ) 

ηὰ __________ (ηὸ δῶνμκ)  

ημῖξ __________ (ηὸ μῆιμκ)  

 

Β2. Να γνάρεηε ζηεκ θαηάιιειε πηώζε ηηξ ιέλεηξ ηεξ πανέκζεζεξ:  

Τμῖξ …………………. (ὁ ιόγμξ) ηῶκ θίιςκ ἀεὶ πηζηεύμμεκ. 

Οἱ ἄπηζημη …………………. (ὁ θίιμξ) μὐ μεηέπμοζη ημῦ …………………. (ὁ θίκδοκμξ). 

Τμὺξ ………………….(ὁ ηνόπμξ ) ηῶκ ἀκζνώπςκ γηγκώζθεηε.  

Τῷ …………………. (ὁ ζεόξ) πηζηεύμοζηκ.  

Ὦ …………………. (ὁ θίιμξ), ὁ ζεὸξ ημὺξ ἀγαζμὺξ …………………. (ὁ ἄκζνςπμξ) μὐ ιείπεη.  

Πμιιμὶ ἄκζνςπμη ηῷ …………………. (ὁ πιμῦημξ) μᾶιιμκ ἤ ηῷ …………………. (ὁ ζεόξ) 

πηζηεύμοζηκ. 

 

Β3. Να βάιεηε ηα παναθάης μοζηαζηηθά ζηεκ ίδηα πηώζε ημο άιιμο ανηζμμύ: 

ηαῖξ θηβςημῖξ            

ἡ ἤπεηνμξ                   

ηῇ θαμήιῳ                       

ηῶκ ἀνόηνςκ            

ηῆξ ἀηναπμῦ            

ὦ πάππμη                 

ηό ιίηνμκ                   

 ηήκ ἄνθημκ              

 

Β4. Να γνάρεηε ηα παναθάης μοζηαζηηθά ζημκ ηύπμ πμο ζαξ δεηείηαη: 

ηὸ μοζηήνημκ : δμηηθή εκηθμύ                             

ἡ ἄμπειμξ:  γεκηθή εκηθμύ                              

ὁ μόιοβδμξ:  γεκηθή πιεζοκηηθμύ                 

ἡ δηάιεθημξ:  δμηηθή εκηθμύ                             

ἡ βάζακμξ:  αηηηαηηθή πιεζοκηηθμύ         

ὁ θίκδοκμξ:  δμηηθή εκηθμύ                            

ἡ πιίκζμξ:  αηηηαηηθή πιεζοκηηθμύ         

ὁ μάγμξ:  θιεηηθή εκηθμύ 

ἡ κῆζμξ:   αηηηαηηθή εκηθμύ 

ὁ ἐπζνόξ:      γεκηθή πιεζοκηηθμύ 

ηό ζῦθμκ:      δμηηθή πιεζοκηηθμύ 

ἡ ὁδόξ:         γεκηθή εκηθμύ 

ὁ ζπόνμξ:     αηηηαηηθή εκηθμύ 

ηό πμηήνημκ: δμηηθή εκηθμύ 

ὁ ὕμκμξ: μκμμαζηηθή πιεζοκηηθμύ 

ηό ἄζηνμκ: δμηηθή πιεζοκηηθμύ 

Ξ. Μπαναθίημο 


