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Εφαρµόζω

&. Να συμπληρώσει) τον ]τ.(κρ|1…ι΄Ήν) .… …για.
Ενικός αριθμός

__-__-__——----—-—
HMOvvmo’g αριθμός

    

       
   

 

   

 

  π αί κα*μηλοι

-----
__---

—_---

   

  

  

  *. "|.

α. Γ΄ιγνω΄σκω ο'΄τι χακ.όν ο πόλεμος
β. Οδτος τον δι'σκον όίπτειν
γ. Του"ς κινδύνους ό άνθρωπος φεύγει .......... ..)

 

:Ξ*…>-."'ν….'ν εδω…. π."-.'…:-υ'.3;…..
μήλου ....... ............ . ........ πλοίο)…
τής έξο΄δου ........... ........ ται΄ς διαγωνίοις ............. .. ...... .
τήν ά΄νοδον ..... ..... . ..... . ....... τούς όρκους ........ . ...... . ...... .......
τών βουνών . ...... ................ . ...... τοι"ς ποταμοίς ...... ........ . ...........
τάς οδούς ....... ........... . ......... .. τήν ει"σοδον ........... .....

n..."nun...nun-"unnu-
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4. Αντιστοιχι΄ζω.
Α

βάθρων .
λόγους *
κινδύνου *
άνθρωπον -
στρατηγός *
µνηµείφ -
νόµε
δω΄ροις .
ή κάθοδος *
τής διχοτόμου -

Β

- ονομαστική

- γενική

- δοτικη΄

σαιτιατικη΄

. πλητιπη΄

S. Γράφω τις Γ-ιτω΄σεις που τι.1,ιρι,α΄ζουν.

. ό άδελφός …θα…- ..................... . ...............

' ή µεσοκα΄θετος .....................................
an}.nl\n0.

χµ .....................................

- Με…α…… .....................................

__1]__'q__>1:.πλθ.
χηΘ.-πλδΟτ

* ό παράδεισος  
 

. το" δεινόν ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι

alt,nln\Θ.

ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι' ή ε"λαφος
Ονομ-Μχηθ.
χ .....................................



ή μέλιττα

ό ποιητής

η' αίσχυ΄νη

η' πολιτεία

η ω"ρα

ό άθλητη΄ς

 

µονο.ark/’6.

γεν.πλχη6.χµ

γεν.πλχηθ…χ

γεν.πλχηθ
.

Μεν. ενιγν0ύ

µι…ού…
δΟτ. πλχ"θ

η΄
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Εφαρµόζω

l. Κλίνω τα ρήµατα στην οριστική.
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Μον-
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στο και αριθμό.
Παρατατιπο΄ς

πέμπεις -) ....... . ......... ..... ........... ...... ..... . ........
α'κου΄ει -—) ........................................... —> ...........................................
λε΄γομεν —> ....... . .............................. ->
φρα΄ζετε -) . ..... ............... . ..................... -> .............. ..........................
διώχουσι —> .................................. ..... -> ...... .................. . .........
θεραπευ΄εις -> ................ . ...... ......... ..... -> ..................................
τοξευ΄ει -) ........................... ——> ....... .....................
πείθοµεν —> ...... . ................................
γράφουσι -) ............. ..... ........... . ........................ ..

3. Σχηματίζω τον παρατατ.ι…»΄ και τον αόριστο προικε΄χοντας τη χρονική αύ-
ξηση αλλά και την αύξηση στα σύνθετα ρήματα.

Παρατατικός Αόρισπος----' --__—_

      

 
   



&…
/

| 5. Σµιπληρω΄νω τα κενά µε το σωστό τύπο της οριστικής παρατατ…ου΄ µ."…
&… αορίστου.

* "Ο χρόνος τους τρόπους ........................... , ........................... (παιδευ΄ω)
* Το βιβλίον τα» νέον ........................... , ........................... (τέρπω) α'΄μα τε κα.;

........................... , (διδάσκω)
* Ξενοφών τη*ν Κύρου άνα*βασιν ........................... , ........................... (άναγρα΄-

φω)
* Al πονηραί ελπίδες επ! τά α'μαρτη΄ματα ........................... (αγ'΄ω)
. Ου'τοι εντεύθεν ........................... , ........................... (τοξευ΄ω) τε

και ........................... , ........................... (α'κοντίζω)
' ........................... (λέγω) αυ*ται ψεύδη πολλά
' Α*γησίλαος ........................... , ........................... (κελευ΄ω) τα* όπλα παραδου-

ναι
* Τη"ς νίκης το µέγεθος ........................... , ........................... (φρα΄ζω γ* πληθ .)
* 'Ημεϊς ........................... , ........................... (φυλα΄ττω) τους όρκους τω'ν θεών
' Οί Α*θηναϊοι ........................... , ........................... («macrxa'mw m‘ τείχη πολ-

λη" προθυµία

& Συµπληρω΄'να) το συνετό τύπο του «..……ι',µι.΄ στον ε,νΡ.στω΄τα και. στον π..τ.:…οατ,("ικά
* ........................... έξ Α*θηνω"ν, πόλεως µεγίστης (α* ενικό)

* Ένταυ"θα ........................... κρη΄νη/ ...........................
' Περικλής ........................... µαθητής δύο διδασκα΄λων, Α'ναξαγόρου και Δά-

- 'Ημεϊς έτοιμοι ........................... πρός πο΄λεμον/ ...........................
* Συ* τυφλός τα* ‘c’ (510:, τον τε νου"ν, τα" τ, ο"μµατα ........................... /

' Ai πονηρά ελπίδες κακοί σύµβουλοι ........................... / ...........................
* Τοι'ς ε'χθροϊς φοβερω΄τατος ........................... / ...........................
* Οί ήρωες α,θα΄νατοι ........................... / ...........................
' ........................... / ........................... όµιλητικός και µή φιλο΄νικος (β * ενικό)
. Γυμνοι' και άνυπόδητοι ............................ / ...........................

7. Μεταφέρω τις φράσεις στην αρχαία ελληνική και στους 4 χρόνους που
έχω διδαχθεί.
. εσύ κόβεις



ΜΜΜ-

6. Μεταφέρω το ρήµα στους άλλους χρόνους χωρίς να αλλάξω πρόσωπο και
αριθμό.

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ    
πιστεύεις

βλάψει

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ -         
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ -δεδουλευ΄καμεν-

7. Γράφω τους χρον΄ους που μου δείχνουν τα βέλη χωρίς να αλλάξω πρόσωπο
και αριθμό.

   

 

  

- βέβλαφας Με

* παυ'ομεν

....................................................



79
J/AEIGEEIZΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ A’ I‘YMNAZIOY

* έστ ατευ΄σα εν
ρ µ "&...αχει΄ ενο

Μα) ....................................................
A6 *…

* συµπρα΄ττετε γΜπε

ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι

. πει΄θουσι(ν) ]]

....................................................

* πε΄παυχε

....................................................

ΑΚΟΌτο .
. διαποµπευ΄οµεν

* διαφυλα΄ττουσιν γΜπεχ …επι»:

* έππέμπει


