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ΑΡΧΑΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΑ   A1 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 

 ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ                                                                              
 

1. Στο απόσπασμα από τον Ἀγησίλαο του Ξενοφώντα υπάρχει η μετοχή του ρήματος 

λείπομαι, καταλελειμμένα. Από το ρήμα λείπω  προέρχονται πολλές λέξεις της Νέας 

Ελληνικής. Να συμπληρώσετε τα κενά των ακόλουθων φράσεων, επιλέγοντας την 

κατάλληλη λέξη από την πλαϊνή στήλη:  

                                                                                                                                    
 

α) Ήταν μεγάλη ……………………….. εκ μέρους του 

προέδρου να μην ευχαριστήσει τους συνεργάτες του. 

β) Η  ……………………….. φαρμάκων ήταν μεγάλη, γι’ αυτό 

και επενέβη ο Ερυθρός Σταυρός για να φροντίσει τον άμαχο 

πληθυσμό. 

γ) Φόρεσαν ειδικά γυαλιά και ανέμεναν με ανυπομονησία 

την ……………………….. ηλίου. 

δ) Ο γιατρός συνέστησε στους γονείς του  ………………….. 

παιδιού να φροντίσουν τη διατροφή του. 

ε) Ήταν ένας ……………………….. άνθρωπος, που δεν 

άντεχε ούτε τις μικρότερες συγκινήσεις. 

στ) Οι γιατροί διερεύνησαν εξονυχιστικά τη ………………….. 

της γυναίκας χωρίς, όμως, να βρουν κάτι σοβαρό. 

 

λιπόψυχος 

 

έκλειψη 

 

λιποθυμία 

 

έλλειψη 

 

λιποβαρής 

 

παράλειψη 

 

2. Να σχηματίσετε ονοματικά σύνολα με τα ζεύγη των λέξεων, αντιστοιχίζοντας τις 

λέξεις, όπως στο παράδειγμα. Στη συνέχεια, από τα ονοματικά σύνολα που θα 

προκύψουν να επιλέξετε τέσσερα (4) και να σχηματίσετε αντίστοιχες φράσεις:                                                         

3.  
 

έλλειψη 

πρόληψη 

σύλληψη 

ανάληψη 

πρόσληψη 

διάλειψη 

υπόλειμμα 

μετρητών 

υπαλλήλου 

ασθένειας 

δραπέτη 

ευαισθησίας 

τροφής 

εγκεφάλου 

→ ανάληψη μετρητών 

→……………………………………………… 

→ ……………………………………………… 

→ ……………………………………………… 

→ ……………………………………………… 

→ ……………………………………………… 

→ ……………………………………………… 
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1. …………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………… 

 

3. Να γράψετε έξι  (6) λέξεις που έχουν ως δεύτερο συνθετικό τη λέξη λόγος.                                                                                                                              

…………………………….   /   …………………………… 

…………………………….   /   …………………………… 

............................................../   ............................................ 

 

3. Να σχηματίσετε ουσιαστικά και επίθετα από τα ρήματα που σας δίνονται.                                                                                                                       

αντιλέγω 

επιλέγω 

συλλέγω 

προλέγω 

διαλέγω 

       αντίλογος 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

       αντιλογία 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

   αναντίλεκτος 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

 
 

 

 

4. Να συνθέσετε τις λέξεις που σας δίνονται πιο κάτω, έτσι ώστε να σχηματιστούν λέξεις 

που αφορούν στο μάθημα της Βιολογίας.       
 

ἐν + βίος : ………………………………….. 

κλῆρος +  νέμω: ……………………………… 

κλῆρος + δίδωμι:……………………………… 

ὁμοῦ + λόγος:……………………………….. 

διπλός + μορφή:……………………………… 
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 Ασκήσεις Γραμματικής και Συντακτικού                                                
 

1.  Να συμπληρώσετε τα κενά στις επόμενες φράσεις με τους κατάλληλους τύπους του εἰμὶ 

στον ενεστώτα:                                                                              

(α) Ὁ ἀληθὴς φίλος.............. ἄλλος ἑαυτός. 

(β) Ἐγὼ ...................ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. 

(γ) Οἱ τῶν Σπαρτιατῶν νέοι πολῖται χρηστοὶ ..................... 

(δ) Ὑμεῖς ἄνδρες γενναῖοί ..................... καὶ τῆς πόλεως τεῖχος. 

(ε) Σὺ................ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ ηὐδόκησα. 

(στ) Ἐγὼ οὔκ...................ὁ αὐτὸς νῦν καὶ τότε. 

(ζ) Χαλεπόν...................τὸ καλόν 

(η) Μέγα ................. τὸ  κράτος (=η δύναμη) τῆς θαλάσσης.  

(θ) Εἰπὲ ἡμῖν, ὦ σοφιστά , πόθεν ........... ; 

 

 

2. Να υπογραμμίσετε τα κατηγορούμενα στις πιο κάτω προτάσεις.       

 

(α) Ὁ Ζεὺς ἐστὶν ἄριστος καὶ δικαιότατος τῶν θεῶν. 

(β) Ὁ ἐχθρὸς χαλεπῶς φίλος γίγνεται.  

(γ) Ἐπιστήμων τούτων τυγχάνεις.  

(δ) Τοῦτο βέλτιστον ὑπάρχει.                 

(ε) Ἀριστείδης δίκαιός ἐστι.                                                          

 

 

5. Να αναγνωρίσετε τους υπογραμμισμένους όρους των προτάσεων (συνδετικό ρήμα, 

υποκείμενο, κατηγορούμενο).                                           

 

(α) Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. 

(β) Ἀθηνᾶ εὔνους ὑπῆρχε τοῖς Ἕλλησιν. 

(γ) Ὁ Ἀθηναίων δῆμος οὐ διετέλει φίλος τοῖς τυράννοις. 

 

 


