
DEUTSCH – KLASSE 2 – MITTLERES NIVEAU / ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ – Β ΛΥΚΕΙΟΥ – 

ΜΕΣΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ – ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ- Β ΜΕΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ – 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ LEKTION 7 

Παιδιά,  

Καλησπέρα σας! Σας στέλνω στο παρόν έγγραφο πίνακες Γραμματικής τους οποίους συνιστώ να τους 

δείτε καλά και να τους διαβάσετε. Το πρώτο μέρος έχει πίνακες με την κλίση του οριστικού, αόριστου 

άρθρου και τις προσωπικής αντωνυμίας σε όλες τις πτώσεις. Δώστε μία έμφαση στους τύπους της 

Δοτικής Ενικού και Πληθυντικού γιατί το κεφάλαιο 7 του βιβλίου σας είναι αφιερωμένο στη Δοτική.  

Το δεύτερο μέρος περιέχει οδηγίες για το πότε χρησιμοποιούμε τη Δοτική πτώση στα Γερμανικά. 

Δείτε καλά τα παραδείγματα και πείτε μου αν το καταλάβατε με απλό μήνυμα στο : 

apapadopoulos58@yahoo.com.  

Σε αυτό το έγγραφο δεν δίνω ασκήσεις. Θα σας δώσω πιθανότατα αύριο. Θα σας κρατήσω 

ενήμερους σύντομα με μήνυμα στη Στεφανία, Σέμη και Αλεξία,  για να ειδοποιήσουν και τους 

υπόλοιπους 

Καλό σας βράδυ!  

GRAMMATIK- LEKTION 7 – GENIAL 

  

A. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ, ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ 

ΑΝΤΩΝΥΜΙΑΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΤΩΣΕΙΣ 

 

1) Oριστικό άρθρο 

2)  

                                         Ενικός αριθμός                                                      Πληθ. αριθμός  

 

                  Αρσενικό                        θηλυκό               ουδέτερο                                  Αρς./θήλ/ουδ.                    

 

Ονομαστική     der [ο]                          die [ η ]                     das [ το ]                                  die [ οι, οι, τα ]  

 

 

mailto:apapadopoulos58@yahoo.com


  Αιτιατική          den [τον]                    die [την]                  das [ το ]                                  die [ τους, τις, 

τα  

 

 

         Δοτική              dem [στον]                 der  [ στην ]           dem [ στο ]                              den [ στους, στις, 

στα ]  

                                                                     2) Αόριστο άρθρο  

 

        Ονομαστική     ein[ένας]                         eine [ μία ]             ein [ένα]  

 

 

       Αιτιατική          einen [έναν]                    eine [ μία ]             ein [ένα]  

 

 

       Δοτική              einem  [ σ’έναν]           einer [ σε μία ]       einem  [ σ’ένα]  

 

 

                                                                     3) Προσωπική αντωνυμία  

      

                               

                                 Ονομαστική                        Αιτιατική                    Δοτική  

 

 

                                    ich [ εγώ ]                     mich [ με/ εμένα]            mir [ μου / σ’εμένα]  

                                        

                                    du  [ εσύ]                         dich  [ σε/ εσένα ]           dir  [ σου/ σ’ εσένα]  

 

                                    er [ αυτός]                       ihn [αυτόν/ τον ]           ihm [ του/ σ’αυτόν ]  



 

                                    sie [ αυτήν ]                     sie [ την/ αυτήν ]              ihr [ της/ σ’ αυτήν ]  

 

                                     es [ αυτό]                         es [ αυτό ]                         ihm [ του/ σ’αυτό ]  

 

                                     wir [ εμείς ]                     uns [ μας/ εμάς ]              uns [ μας/ σ’ εμάς ]  

 

                                       ihr [ εσείς ]                      euch [ σας/ εσάς]           euch [ σας, σ’εσας]  

 

                                       sie [ αυτοί,-ές,-ά]             sie [αυτούς,-ές,-ά]        ihnen [ τους ]  

                                                                                              τους,τις,τα 

                     

                                       Sie [ Εσείς]                        Sie [ Σας/ Εσάς]           Ihnen [ Σας/ σ’εσάς ]  

 

B. Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΤΙΚΗΣ 

 

Τη Δοτική Πτώση την χρησιμοποιώ στα Γερμανικά στις ακόλουθες τέσσερις περιπτώσεις: 

    α) Με τις προθέσεις:  aus, von, zu, mit, nach, bei, gegenüber, seit που θέλουν δοτική και μόνο 

         δοτική 

    β) Με τις δίπτωτες προθέσεις: in, auf, über, unter, hinter zwischen, neben, vor, an , όταν  

        αυτές  χρησιμοποιούνταν με ρήμα  που δηλώνει στάση σε τόπο 

    γ) Με ρήματα που παίρνουν δύο αντικείμενα ( ένα άμεσο και ένα έμμεσο): σε δοτική θα  

        βάλω το έμμεσο: Ich gebe dem Lehrer den Kugelschreiber,  

                                    Ich sage dir die Wahrheit 

    δ) Με ρήματα που παίρνουν μόνο ένα αντικείμενο, αλλά  η σύνταξη τους επιβάλλει να μπει  

        αυτό το ένα αντικείμενο σε δοτική. Τα πιο συνηθισμένα: danken, helfen, schmecken,  



       gefallen, antworten,  gratulieren, befehlen, kündigen  

 

     Beachten Sie auch folgende Beispiele! / Προσέξτε και τα ακόλουθα παραδείγματα 

 

1) Προθέσεις με Δοτική  ( aus, von, zu, mit, nach, bei, gegenüber, seit)  

 

a) Ich spreche mit dem Lehrer  

       b) Ich habe zu dem Lehrer gesagt, dass ich die Aufgabe nicht gemacht habe. 

2) Δίπτωτες προθέσεις με ρήμα που δηλώνει στάση  

 

α) ich bin  in der Schule 

b) Das Buch steht auf dem Regal  

 

3) Δίπτωτα ρήματα 

      a) Ich gebe dem Lehrer das Buch. 

      b) Ich schenke dem Lehrer einen Kugelschreiber für seinen Geburtstag.  

      c) Der Lehrer  erklärt mir die Aufgabe.  

 

4) Ρήματα με ένα αντικείμενο σε δοτική  

 

     a) Ich helfe dem Lehrer  

     b) Ich danke dem Lehrer für seine Hilfe. 

     c) Der Lehrer gratuliert mir zu meinen Noten. 

     d) Das Essen schmeckt  mir gut.    

 

1) Δίπτωτα ρήματα                                   2) Ρήματα με ένα αντικείμενο σε Δοτική  



    

      sagen  [ λέω]                                                helfen [ βοηθώ]                                         

      schenken [ δωρίζω]                                     danken [ ευχαριστώ]  

      erzählen [ αφηγούμαι, διηγούμαι]               gefallen [ αρέσω]             

      geben [ δίνω ]                                               antworten [ απαντώ]  

      anbieten [ προσφέρω]                                   gratulieren [ συγχαίρω ]  

      erklären [ εξηγώ ]                                         glauben  [ πιστεύω ]  

                                                                            schmecken [ έχω ωραία γεύση]  

                                                                            gut gehen [ είμαι καλά ]  

 


