
 

 

ΑΚΗΗ ΓΙΑ ΣΟ ΚΑΣΗΓΟΡΟΤΜΕΝΟ 

 

Να βνεζμύκ ηα θαηεγμνμύμεκα , κα δηαθνηζεί ημ είδμξ ημοξ θαη κα δειςζεί  

πμο ακαθένμκηαη ( ζημ Υπμθείμεκμ ή ζημ Ακηηθείμεκμ). 

 

1. Απεθάιμοκ ημκ Θεναμέκεκ θόζμνκμκ. 

2. Ο Θεναμέκεξ απεθαιεηημ θόζμνκμξ. 

3. Ταναπαί θαη ζηάζεηξ μιέζνηα ηαηξ πόιεζη. 

4. Πάκηεξ μη εκ ειηθία θαιμί θαίκμκηαη. 

5. Δηεθζείνμκημ μη πιείμοξ εκαηαημη θαη εβδμμαημη. 

6. Πνμθιεξ πνςημξ ακέζηε. 

7. Τημόζεμκ δε αοηςκ ζηναηεγόκ επεηνμηόκεζακ. 

8. Σθεκμομεκ (=ζηναημπεδεύμομε) οπαίζνημη. 

9. Αη μεηαβμιαί ιοπενόκ εηζη. 

10. Πάκηα ηαγαζά ηςκ κηθώκηςκ εζηί. 

11. Γγώ δύκαμαη θιενμοζζαη ηςκ εκκέα ανπόκηςκ 

12. Γημί εκ δηθαίς. 

13. Άζμεκμη ηαξ ζομθμνάξ ηαξ εμεηέναξ μνςζη. 

14. Λέγεη ςξ μοθ εημί ηςκ αδοκάηςκ. 

15. Υθ’ εμςκ ηναθήζεηαη παπύξ. 

16. Αζεκαημη αγαζμο ηνόπμο εζακ. 

17. Υμεηξ εζηε παηένςκ αγαζςκ. 

18. Τμ ηεηπμξ εκ είθμζη πμδςκ. 

19. Η δηθαημζύκε ηςκ μεγίζηςκ αγαζςκ εζηηκ. 

20. Ταοηα δαπάκεξ μεγάιεξ εζηη. 

21. Πενηθιεξ ηςκ εκδμλμηάηςκ εγέκεημ. 

22. Καιεξ μεηνόξ πέθοθα. 

23. Τμ Ομήνμο όκμμα μέγηζημκ εύλεημ. 

24. Τνηηαημη αθίθμκημ εηξ Γίγςκμκ. 

25. Καηέβαηκμκ εηξ ηαξ θώμαξ ήδε ζθμηαημη. 

26. Αθίγμεζα βμεζμί μεκ ομηκ, ηημςνμί δε ηςκ βανβάνςκ. 

27. Αθνίημοξ απέθηεηκακ πάκηαξ. 

28. Οη πμιέμημη επέζεκημ αηθκίδημη. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΡΗΜΑΣΟ 

 

Να βνεζεί ημ Υπμθείμεκμ ηςκ νεμάηςκ θαη κα γναθεί ε μμνθή ημο. 

 

1. Κονμξ ακέβε επί ημο όνμοξ.  

2. Τμ δηξ ελαμανηεηκ μοθ ακδνόξ ζμθμο. 

3. Όμμημξ μμμίς αεί πειάδεη.(=πιεζηάδεη) 

4. Τα θύιια πίπηεη. 

5. Με πνμηνεπέης ε γιςηηα ηεξ δηακμίαξ. 

6. Πέκηε ειζμκ παιεπςξ. 

7. Τμ γκςζη ζαοηόκ παιεπόκ εζηηκ. 

8. Τμ αδηθεηζζαη θνεηηηόκ εζηηκ ημο αδηθεηκ. 

9. Οη εκ ηε αγμνα έθογμκ. 

10. Ηγγέιζε Πενηθιεη όηη Μέγανα αθέζηεθεκ. 

11. Όιβηόξ (=εοηοπηζμέκμξ) εζηηκ  όζηηξ ηεξ ηζημνίαξ έζπε μάζεζηκ. 

12. Γηξ άκδναξ δηαθμζίμοξ θαη είθμζη εκέμεηκακ ηε ελόδς. 

13. Έθογμκ πενί ημοξ εθαηόκ. 

14. Οη πμιεμήζμκηεξ ειζμκ. 

15. Τα ηείπε θαηεζθάθε. 

16. Τμ ζηνάηεομα επμνεύμκημ Αζήκαδε. 

17. Τμ άγς νεμά εζηη. 

18. Φακενόκ εζηηκ όηη μη άκζνςπμη αμανηάκμοζη. 

19. Πενί ημοξ επηαθμζίμοξ απέζακμκ. 

20. Όζηηξ ζεναπεύεη ημκ ζεόκ, εοηοπήξ γίγκεηαη. 

21. Τμ κοκ μο πάιαη εζηηκ. 

22. Πνμξ εζπέναξ εκ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΣΟΤ 

 

Να βνεζεί ημ οπμθείμεκμ ηςκ απανεμθάηςκ θαη κα ζεμεηςζεί ε 

ηαοημπνμζςπία θαη ε εηενμπνμζςπία. 

 

1. Κονμξ οπέζπεημ ακδνί εθάζης δώζεηκ πέκηε μκαξ. 

2. Σςθνάηεξ εγεηημ ζεμύξ πάκηα εηδέκαη. 

3. Νμμίδμκηεξ ομαξ αγαζμύξ είκαη βμοιόμεζα θίιμη ομηκ γεκέζζαη. 

4. Οη Πένζαη μίμκηαη ημοξ απανίζημοξ θαη πενί ζεμύξ αμειςξ έπεηκ. 

5. Με ζπεοδε πιμοηεηκ. 

6. Τμ ρεοδμξ μο δύκαζαη αιεζέξ πμηεηκ. 

7. Οοδέκ θςιύεη με θιενμοζζαη ηςκ εκκέα ανπόκηςκ. 

8. Γμμί εηθόηςξ  δμθεηηε πάκηα ηαοηα οπμμέκεηκ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΟΜΟΙΟΠΣΩΣΟΙ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΙ 

 

Να βνεζμύκ θαη κα παναθηενηζημύκ μη μμμηόπηςημη πνμζδημνηζμμί. 

 

1. Γθ πμιιμο πνόκμο μεηά μεγίζηςκ θηκδύκςκ αγςκηδόμεζα. 

2. Πανήγγεηιε ημηξ θνμονάνπμηξ εθάζημηξ. 

3. Νμοξ ογηήξ εκ ζώμαηη ογηεη. 

4. Πενηθιεξ εγέκεημ μαζεηήξ δομ δηδαζθάιςκ, Ακαλαγόνμο θαη 

Δάμςκμξ. 

5. Δηαβάξ ημκ Σηνομόκα πμηαμόκ πανήμεηβε (=πνμζπενκμοζε) ημ 

Παγγαημκ όνμξ 

6. Οοημη εηπμκ ημ θέναξ άθνμκ. 

7. Ικάνςξ μ Χαμμηηίπμο, Λίβοξ, Ληβύςκ βαζηιεύξ. 

8. Παηεγύαξ ήιαοκεκ ηδνμοκηη ης ίππς. 

9. Οη Αζεκαημη επνςκημ εκί ιημέκη , ης Φαιήνς. 

10. Θέις εηπεηκ ηα εμαοημο πάζε. 

11. Πμιύ από ηεξ εμεηέναξ αοηςκ μέιιμμεκ πιεηκ. 

12. Ακήν ζηναηεγόξ. 

13. Ηοιίδεζζε (=ζηναημπεδεύαηε) θεπαιηκςμέκμηξ ημηξ ίππμηξ. 

14. Πενί πνεμάηςκ μμηιεηξ, αβεβαίμο πνάγμαημξ. 

15. Οη μεηά ημο Ξεκμθςκημξ έμεηκακ εκ ηαηξ θώμαηξ. 

16. Ο ζάκαημξ ηογπάκεη δηάιοζηξ δομ πναγμάηςκ, ζώμαημξ θαη ροπεξ. 

17. Τεκ ζηναηηάκ αοηόξ Ξένλεξ ήγαγεκ. 

18. Τεκ ζαοημο θνόκεζηκ άζθεη. 

19. Καη ημ πάκηςκ ζαομαζηόηαημκ, μοθ εζέιμοζη μημεηζζαη ηα’ αγαζά. 

20. Απεπώνεζακ άθνμηξ δαθηύιμηξ. 

21. Αθίθμκημ μπιηηαη ζοκ πμδήνεζη λοιίκαηξ αζπίζηκ. 

22. Σηήζαξ ημ άνμα πνμ ηεξ θάιαγγμξ μέζεξ, εθέιεοζεκ επηπςνεζαη όιεκ 

ηεκ θάιαγγα. 

23. Πνμζέθνμοζα ακζνώπς πμκενς, Ακδνμηίςκα ιέγς. 

24. Γόνδημξ εκ ηςκ πάιαη Φνογςκ. 

25. Πάκηεξ απήιζμμεκ, μη μεκ επί ημκ πμηαμόκ, μη δε επί ηα ζθεομθόνα. 

26. Γμμί ακάγθε πείζεζζαη ημηξ μίθμη άνπμοζη. 

27. Ο ημο βαζηιέςξ ζνόκμξ πνοζμοξ εζηηκ. 

28. Παξ μ επί γεξ πνοζόξ μοθ ακηάληόξ εζηηκ. 

29. Ο κόμμξ μύης ηάηηεη, με ημκ μάκηηκ ημο ζηναηεγμο άνπεηκ , αιιά ημκ 

ζηναηεγόκ ημο μάκηεςξ. 

30. Οη έθμνμη Σαμίς ης καοάνπς επέζηεηιακ οπενεηεηκ Κύνς. 

31. Ταξ εδμκάξ ζήνεοε ηαξ μεηά δόλεξ. 



 

 

32. Γγθνάηεηακ άζθεη πάκηςκ ηςκ αηζπνςκ, θένδμοξ, μνγεξ, εδμκεξ, 

ιύπεξ. 

33. Ηδίζηε ηε γιώηηε απεθνίκακημ. 

34. Τμοηό εζηηκ ημ αδηθεηκ, ημ δεηεηκ πιέμκ ηςκ άιιςκ έπεηκ. 

35. Αιέλακδνμξ ποθκάξ ηαξ ίιαξ ηςκ ηππέςκ πανέηαλεκ. 

36. Γηξ μηςκόξ άνηζημξ , αμύκεζζαη πενί πάηνεξ. 

37. Τμοημ ζθεπηόμεζα, όπςξ ειάπηζηα ηναύμαηα ιάβςμεκ. 

38. Οη Αζεκαημη εμύκμκημ αμθμηένςζεκ, εθ ηε γεξ θαη εθ ζαιάηηεξ. 

39. Η άγακ ειεοζενία εηξ άγακ δμοιείακ μεηαβάιιεη. 

40.  Ωνμίζακημ εηξ Σύβμηα, ιημέκα ηεξ Ηπείνμο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ Ω ΕΣΕΡΟΠΣΩΣΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ 

 

Να βνεζμύκ θαη κα παναθηενηζζμύκ μη εηενόπηςημη πνμζδημνηζμμί ζε γεκηθή 

 

1. Γκηαοζα εκ ηενόκ Δημκύζμο. 

2. Νόμμξ Σόιςκμξ 

3. Φόκμο οπόδηθμξ εκ. 

4. Αοηςκ μεκ απέζακμκ μθηώ, ηςκ δε πμιεμίςκ παμπιεζεηξ. 

5. Κειίξ αίμαημξ. 

6. Κέθηεμαη αγνόκ ηαιάκημο άλημκ. 

7. Σςνόξ λύιςκ θαη ιίζςκ. 

8. Έθηηζακ ηεηπμξ μθηώ ζηαδίςκ. 

9. Οη πιεηζημη ηςκ Γιιήκςκ άδεηπκμί  εζακ. 

10. Κνεηηηόκ εζηηκ θηεζζαη αγέιεκ θίιςκ ή αγέιεκ βμςκ. 

11. Γηξ πακ μμπζενίαξ πνμειήιοζεκ. 

12. Γκδεήξ εημί πνεμάηςκ. 

13. Τς εμίζεη ημο δόναημξ εμάπεημ. 

14. Γοβμίαξ άιςζηξ. 

15. Οοδέκ θηεμα ζεμκόηενμκ ανεηεξ εζηηκ. 

16. Αη μεκ νίδαη ηεξ παηδείαξ πηθναί, μ δε θανπόξ γιοθύξ. 

17. Πιμηα ζίημο. 

18. Η Γιιάξ εγέκεημ μνθακή ημημύηςκ ακδνςκ. 

19. Ο ζηναηόξ αθίθεημ εηξ Οηκόεκ ηηξ Αηηηθεξ. 

20. Οη δηδάζθαιμη ηςκ άιιςκ ένγςκ απμδεηθκύμοζηκ ηηξ μαζεηάξ μημεηάξ 

εαοηςκ. 

21. Άληα ζακάημο εηζηκ εηνγαζμέκμη. 

22. Δηεγήζμμαη ομηκ ηηξ άζιμοξ ημο Θεζέςξ. 

23. Αγόναηόξ εζηηκ θμκεύξ εθείκςκ. 

24. Μέκςκ εκ θίιμξ θαη λέκμξ Ανηαίμο. 

25. Έκμπόξ εζηηκ δεηιίαξ. 

26. Καηάιερηξ Πειμπμκκήζμο. 

27. Οοημξ εηπεκ ηεκ επημέιεηακ ηςκ γμκέςκ. 

28. Οο βιέπεη μ γναμμάηςκ άπεηνμξ. 

29. Οοδείξ ζηένγεη άγγειμκ θαθςκ επςκ. 

30. Οη ηαηνμί μοθ εονμκ θάνμαθμκ ημο ζακάημο. 

31. Νόμηδε μεδέκ ηςκ ακζνςπίκςκ είκαη βέβαημκ. 

32. Τηξ γκεζίμοξ ηςκ θίιςκ αη ζομθμναί δμθημάδμοζηκ. 

33. Πμιηηεία ηνμθή ακζνώπςκ εζηηκ. 

34. Ηγεμώκ θαη θύνημξ απάκηςκ Φίιηππμξ ενέζε. 

35. Καη ημηξ ζενίμηξ εγγίγκεηαη πόζμξ ηςκ ζοκηνόθςκ. 



 

 

ΓΕΝΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΙ ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤΕ ΠΡΟΣΑΕΙ 

 

1. Τμ ιεγόμεκμκ αιεζέξ, ςξ ηα θαιά παιεπά εζηη. 

2. Τόδε άδειμκ πακηί, με απμηύπςμεκ. 

3. Ούηε πνμζδμθία μοδεμία εκ με ακ πμηε πμιέμημη επηπιεύζεηακ. 

4. Τμοη’ έθε ζθεπηέμκ είκαη ηίξ θηεζηξ δηθαία εζηηκ. 

5. Σθμπςμεκ εη εμηκ πνέπεη ή μο. 

6. Τμοημ πεπμίεθε κμμίζαξ ςξ, εη πιείμοξ ηε όνκηζη θνηζάξ παναβάιμη, δηξ 

ηέλεηαη. 

7. Φακενάκ πμηήζς ήκ έπς γκώμεκ πενί ηεξ παηδείαξ. 

8. Γθόιαδε ηε ηζπονςξ θαη μνγε εκίμηε, ςξ θαη αοης μεηαμέιεηκ έζζ’ όηε. 

9. Οη ζηναηηςηαη μοημη πάκηεξ πνμξ ομαξ βιέπμοζη, θακ μεκ ομαξ μνςζηκ 

αζύμμοξ, πάκηεξ θαθμί έζμκηαη , εκ δε ομεηξ αοημί παναζθεοαδόμεκμη 

θακενμί εηε …εο ίζηε όηη έρμκηαη ομηκ θαη πεηνάζμκηαη μημεηζζαη. 

10. Τεκ μεηένα εμαθάνηδμκ, μίςκ ηέθκςκ έηοπεκ. 

11. Καη με μμη απζεζζεηε , εη πμιιάθηξ μέμκεμαη ηςκ ακδνςκ ημύηςκ. 

12. Θαομάδς δε ηςκ δοκαζηεοόκηςκ εκ ηαηξ πόιεζηκ , εη πνμζήθεηκ αοημηξ 

εγμοκηαη μέγα θνμκεηκ. 

13. Τα ηε  άιια δηεγεηημ ςξ έπμη θαη όηη ε πόιηξ επηζηέιιμη αοης βμεζεηκ 

ςξ ηάπηζηα ηε παηνίδη. 

14. Κακ ε ηαοηα πνόδεια , μοδείξ όζηηξ μο βμοιήζεηαη παύζαζζαη Θεβαίμοξ 

έπμκηαξ ηεκ αιιμηνίακ. 

15. Γκ ηαηξ μάπαηξ δειμκ γίγκεηαη, όηη ημ γε απμζακεηκ ναμκ ακ ηηξ εθθύγμη 

16. Σο ηόηε εθαιιςπίδμο ςξ μοθ αγακαθηςκ, εη δέμη ηεζκακαη ζε. 

17. Ωξ θαιςξ έλεη ηα ομέηενα , εκ θίιμη γέκεζζε, εμμί μειήζεη. 

18. Δμθεη μμη πνεζβείακ πέμπεηκ, ήηηξ ηαοηα ιέλεη θαη πανέζηαη ημηξ 

πνάγμαζη. 

19. Οοθ ακ ζαομάδμημη, εη μη πμιέμημη εμηκ απημοζηκ επαθμιμοζμηεκ. 

20. Έζηη ηηξ μύηςξ άθνςκ, όζηηξ μίεηαη ακ εμαξ πενηγεκέζζαη; 

21. Γπημειεηέμκ όπςξ ακ ημ ζςμα ηζπύε. 

22. Βναζίδαξ ςξ μοθ έπεηζεκ, ακεπώνεζε πάιηκ. 

23. Πιμηα εμηκ πάνεζηηκ, ώζηε , όπε ακ βμύιεζζε, ακ επηπέζμηηε. 

24. Καη ακ ηαοηα πμηεηε, δίθαηα πεπμκζώξ εγώ έζμμαη. 

25. Οη ηςκ Αζεκαίςκ ζηναηεγμί, ςξ μοδέκ οπήθμομκ μη Μήιημη, πνμξ 

πόιεμμκ εηνάπμκημ. 

26. Κειεύς ομαξ εθβαιεηκ ημοημκ ηεξ πώναξ , ςξ μεθέηη δέε ημοημκ 

θοιάηηεζζαη. 

27. Γγώ ημημοηόξ εημη, μημξ πείζεζζαη μεδεκί άιις ή ης ιόγς. 

28. Όπςξ δε θαη εηδεηε εηξ μημκ ένπεζζε αγςκα, εγώ ομαξ εηδώξ δηδάλς. 

29. Οο ακ ηηξ εαοηόκ ηάλε, εκηαοζα δεη μέκμκηα θηκδοκεύεηκ. 

30. Πσζεθμξ μ πίζεθμξ θακ πνοζα έπεη ζακδάιηα. 



 

 

ΕΠΙΘΕΣΙΚΕ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΗΜΑΣΙΚΕ ΜΕΣΟΥΕ 

 

Να διακρίμεηε ηις επιθεηικές από ηις καηηγορημαηικές μεηοτές 

 

1. Πείζμο ημηξ κόμμηξ ημηξ οπό ηςκ βαζηιέςκ θεημέκμηξ. 

2. Έηοπμκ μπιηηαη εκ ηε αγμνα θαζεύδμκηεξ. 

3. Ήδμμαη οθ΄ομςκ ηημώμεκμξ. 

4. Λύζακδνμξ πανέπιεη εηξ Λάμραθμκ μοζακ ζύμμαπμκ Αζεκαίςκ. 

5. Γο επμίεζαξ ακαμκήζαξ με. 

6. Με θάμεξ θίιμκ άκδνα εοενγεηςκ. 

7. Οη θάζθμκηεξ αδηθεηζζαη εζακ μη μοθ εζέιμκηεξ ειέγπεηκ. 

8. Τςκ εοηοπμύκηςκ πμιιμί εηζηκ μη θίιμη. 

9. Γπηά εμέναξ μαπόμεκμη δηεηέιεζακ. 

10. Λάνηζακ ηεκ Αηγοπηίακ θαιμομέκεκ επμιηόνθεη Θίβνςκ. 

11. Οο πώπμηε δηέιηπμκ δεηςκ θαη μακζάκςκ ό,ηη εδοκάμεκ αγαζόκ. 

12. Πιεηζημκ δμθεη ακήν επαίκμο άλημξ είκαη, όξ ακ θζάκε ημοξ μεκ 

πμιεμίμοξ θαθςξ πμηςκ, ημοξ δε θίιμοξ εοενγεηςκ. 

13. Κονμξ δειμξ εκ ακηώμεκμξ. 

14. Έπαοζακ ημοξ Έιιεκαξ θμβμομέκμοξ πιεζμξ κεςκ. 

15. Πόηενμξ πμηένμο θίιμξ γίγκεηαη, μ θηιςκ ημο θηιμομέκμο ή μ 

θηιμύμεκμξ ημο θηιμοκημξ. 

16. Πνμθαηαιάβςμεκ ηά άθνα , όπςξ με θζάζςζη μήηε μ Κονμξ μήηε μη 

Κίιηθεξ θαηαιαβόκηεξ. 

17. Πόζεκ ακ μνζςξ ανλαίμεζα άκδναξ αγαζμύξ επαηκμοκηεξ; 

18. Κιέανπμξ ήδε ημοξ ζηναηηςηαξ αζίημοξ όκηαξ. 

19. ‘Γιαζεκ απμδνάξ θαη απεζώζε. 

20. Ακήν ηδηώηεξ εκ πόιεη δεμμθναημομέκε κόμς θαη ρήθς βαζηιεύεη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΕΠΙΡΡΗΜΑΣΙΚΕ ΜΕΣΟΥΕ 

 

Να ταρακηηρίζεηε ηις επιρρημαηικές μεηοτές ηωμ παρακάηω προηάζεωμ 

 

1. Ταύηεκ ηεκ εμένακ μύηςξ επμνεύζεζακ, ηα μεκ μαπόμεκμη, ηα δε θαη 

ακαπαοόμεκμη. 

2. Κονμξ θαηαπεδήζαξ από ημο άνμαημξ ημκ ζώναθα εκέδο θαη ακαβάξ 

επί ημκ ίππμκ ηα πάιηά (=ειαθνά αθόκηηα) εηξ ηαξ πεηναξ έιαβε. 

3. Δηα ηη γηγκώζθςκ μ άκζνςπμξ ηα θαθά όηη θαθά εζηηκ, όμςξ αοηά 

πμηεη; 

4. Καηαθείμεζα ώζπεν ελόκ εζοπίακ άγεηκ. 

5. Καη μη μεκ πεηζζέκηεξ επώνμοκ επ’ αοημύξ , μη δε πνμειαύκμκηεξ 

εθόκηηδμκ. 

6. Η πόιηξ εμςκ αγςκηδμμέκε πενί ηημεξ θαη δόλεξ θηκδοκεύμοζα πάκηα 

ημκ αηςκα δηαηεηέιεθε. 

7. Καηέβεκ εηξ Πεηναηα πνμζεολόμεκμξ ηε ζεα. 

8. Τμηξ πνεζβοηένμηξ ελαμανηάκμοζη πακηεξ επηηημςζη. 

9. Γγώ εγμομαη ημύηςκ οπανλάκηςκ ηειείςξ ηεκ πόιηκ εοδαημμκήζεηκ 

10. Καη μ ζεόξ ημοξ μεγαιεγμνήζακηαξ ςξ πιέμκ θνμκμοκηαξ ηαπεηκςζαη 

βμύιεηαη. 

11. Γηζί δε ηηκέξ ηςκ Φαιδαίςκ, μί ιεδόμεκμη δςζηκ. 

12. Πνμσμύζεξ μέκημη ηεξ κοθηόξ ηαύηεξ θαη ημηξ Έιιεζη θόβμξ εμπίπηεη. 

13. Γζβεβιεθόηςκ ηςκ Πειμπμκκεζίςκ ε κόζμξ ήνλαημ εοζύξ. 

14. Καθμύξ εο πμηςκ όμμηα πείζε  ημηξ ημοξ αιιμηνίμοξ θύκαξ ζηηίδμοζηκ. 

15. Οοθ εζέις ειζεηκ, ημ μεκ μέγηζημκ αηζποκόμεκμξ, έπεηηα δε θαη 

δεδηώξ. 

16. Ωκ μοημξ απάκηςκ αίηηόξ εζηηκ , απμθηείκαξ ημύημοξ. 

17. Μίζεη ημοξ θμιαθεύμκηαξ ώζπεν ημοξ ελαπαηςκηαξ. Αμθόηενμη γαν 

πηζηεοζέκηεξ ημοξ πηζηεύζακηαξ αδηθμοζηκ. 

18. Τμύημοξ δε αοημθνάημναξ εθπέμπμμεκ ςξ εθεη ζμθςηένμοξ εζμμέκμοξ 

θαη ναμκ βμοιεοζμμέκμοξ πενί ηςκ ειιεκηθςκ πναγμάηςκ. 

19. Σε γε δηδάλςκ ώνμεμαη. 

20. Υμςκ ένεμμξ ςκ μοθ ακ ηθακόξ μημαη είκαη θίιμκ ςθειεζαη. 

21. Άηε μοκ κίθεξ ενςκηεξ μέκμκηεξ μάπεζζε; 

22. Νμμίδς μοδ’ εμηκ είκαη μοδεμίακ ζςηενίακ μύης πμιιςκ όκηςκ ηςκ 

πμιεμίςκ. 

23. Γάκ ηηκά εηξ πόιεμμκ άγε ε παηνίξ ηνςζεζόμεκμκ ή απμζακμύμεκμκ , 

πμηεηέμκ ηαοηα. 

24. Γγθςμηάδς ημκ δηδάλακηά με ςξ ζμθόκ όκηα. 

 



 

 

 

 

ΤΝΗΜΜΕΝΕ-ΑΠΟΛΤΣΕ ΜΕΣΟΥΕ 

 

Να βρείηε ηο Τποκείμεμο ηωμ παρακάηω μεηοτώμ και μα ηις 

ταρακηηρίζεηε ως σμημμέμες ή Απόλσηες 

 

1. Αθμύμοζη βμώκηςκ ηςκ ζηναηηςηςκ. 

2. Δνοόξ πεζμύζεξ παξ ακήν λοιεύεηαη. 

3. Άηε αήζμοξ ημηξ Λαθεδαημμκίμηξ γεγεκεμέκεξ ηεξ ημηαύηεξ ζομθμναξ, 

πμιύ πέκζμξ εκ θαηά ημ Λαθςκηθόκ ζηνάηεομα. 

4. Άηε όκημξ ποθκμο ημο άιζμοξ μοθ εώνςκ. 

5. Ανηζηςκηη ης Ξεκμθςκηη πνμζέηνεπμκ δομ κεακίζθμη. 

6. Οο πνέπεη ζμη καίεηκ εκζάδε, πανόκ ζμη έπεηκ πόιηκ εοδαίμμκα. 

7. Αθμύζαζη ημηξ ζηναηεγμηξ ηαοηα έδμλε ημ ζηνάηεομα ζοκαγαγεηκ. 

8. Πνμείιεημ μαιιμκ ημηξ κόμμηξ εμμέκςκ απμζακεηκ ή πανακμμςκ δεκ. 

9. Δόλακηα ηαοηα θαη πενακζεκηα ηα ζηναηεύμαηα απειζεκ. 

10. Οοημη αγνοπκεζαη δέμκ εηηςκηαη ημο ύπκμο. 

11. Τνηςκ ζονςκ μοζςκ άπαζαη ακεςγμέκαη έηοπμκ. 

12. Eλόκ αοης πεηνμοζζαη ημοξ όπηζζεκ , μοθ επμίεζεκ ημοημ. 

13. Οη Λαθεδαημόκημη απμηεηναμμέκμη εγέκμκημ Θεβαίςκ έκεθα. 

14. Οοθ εζώζαμέκ ζε μηόκ ηε όκ θαη δοκαηόκ. 

15. Οοθ εηηεζόμεζα εο πμημοκηεξ. 

16. Απιαξ ιύπαξ ελόκ θένεηκ, μοθ μίζς δηπιαξ. 

17. Ηζζεζαη μοκ πώπμηέ μμο ή ρεοδμμανηονμοκημξ ή ζοθμθακημοκημξ; 

18. Τμοξ οημύξ μη παηένεξ από ηςκ πμκhνςκ είνγμοζηκ, ςξ ηεκ μεκ ηςκ 

πνεζηςκ μμηιίακ άζθεζηκ μοζακ ηεξ ανεηεξ, ηεκ δε ηςκ πμκενςκ 

θαηάιοζηκ. 

19. Φίιμοξ θηςκηαί ηηκεξ ςξ βμεζςκ δεόμεκμη, ηςκ δε αδειθςκ 

αμειμοζηκ, ώζπεν εθ πμιηηςκ μεκ γηγκμμέκμοξ θίιμοξ, ελ αδειθςκ δε 

μο γηγκμμέκμοξ. 

20. Η ηύνζηξ (=μ πύνγμξ) ορειή εκ θαη μεγάιε θαη άκδναξ πμιιμύξ θαη 

μαπίμμοξ έπμοζα. 

21. Τη μαζώκ ημηαοηα ιέγεηξ; 

22. Δηαβεβεθόημξ ήδε Πενηθιέμοξ εγγέιζε αοης όηη Μέγανα αθέζηεθε. 

23. Οη έθμνμη ήδε έλς όκημξ αοημο , απμζηνέθεηκ αοηόκ επεηνςκημ. 

24. Κιέανπμξ δηέβε πανά ημκ Φανκάβαδμκ εηξ ημ πένακ (=απέκακηη), 

μηζζόκ ηε ημηξ ζηναηηώηαηξ παν΄αοημο ιερόμεκμξ θαη καοξ ζοιιέλςκ. 

25. Οη Λαθεδαημόκημη πνς εζβαιόκηεξ θαη ημο ζηημο έηη πιςνμο όκημξ 

εζπάκηδμκ ηνμθεξ. 

 


