Lecţia 7
Articolul hotărât. Cazul Genitiv şi Dativ (Substantive de decl. I şi II)
Explicarea cazurilor Genitiv şi Dativ
Articolul hotărât. Formele de Genitiv şi Dativ

2
masc.

1
fem.

2
neut.

G.sg.
D.sg.

tou/
tw/|

th/j
th/|

tou/
tw/|

G.pl.
D.pl

tw/n
toi/j

tw/n
tai/j

tw/n
toi/j

Ex.

lo,goj = cuvânt
o` lo,goj tou/ avnqrw,pou/= cuvântul omului

Cazul Genitiv şi Dativ al substantivului
Cazul Genitiv exprimă în general posesia.
Ex. o` lo,goj
tou/ qeou/
cuvântul lui Dumnezeu
Cazul Dativ este folosit pentru a desemna complementul indirect (cui?)
di,domi tw/| qew/|
Dau lui Dumnezeu
Substantivele pot fi de trei tipuri, în funcţie de modelul declinării (I, II, III)
Declinarea I (feminin) terminaţii
-conţine preponderent substantive feminine de trei tipuri (-a, -h sau -a/-h)
-pluralul acestor substantive este identic (aceleaşi terminaţii pentru toate cele 3 tipuri)
1
fem.
G.sg.
D.sg.

-aj/-hj
-a| / -h|

basilei,aj (a împărăţiei)
basilei,a| (unei împărăţii)

grafh/j (a Scripturii)
grafh/| (unei Scripturi)

G.pl.
D.pl

-wn
-aij

basileiw/n (a împărăţiilor)
basilei,aij (unor împărăţii)

grafw/n (a Scripturilor)
grafai/j (unor Scripturi)

Ex. o` lo,goj th/j grafh/j
Cuvântul Scripturii.
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Declinarea II (masculin)
-conţine preponderent substantive masculine şi neutre
2
masc.
G.sg.
D.sg.

-ou
-w

qeou/
qew/|

G.pl.
D.pl

-wn
-oij

qew/n (al dumnezeilor)
qeoi/j (unor dumnezei)

(al lui Dumnezeu)
(lui Dumnezeu)

Ex. o` a;ggeloj (N.) tou/ qeou/ (G.) fai,netai.
Îngerul
lui Dumnezeu
străluceşte.
Maka,rioi oi` ptwcoi. tw/| pneu,mati (D.)
Ferice

de cei sărmani în duhul.

Declinarea II (neutru)
-substantivele neutre au cazul N. şi Ac. identic (aceleaşi terminaţii)
-pluralul se termină în -a
2
neut.
G.sg.
D.sg.

-ou
-w

e;rgou (a faptei)
e;rgw|

G.pl.
D.pl

-wn
-oij

e;rgwn (a faptelor)
e;rgoij

Vocabular:
a`marti,a, -aj, h` – păcat

ku,rioj, -ou, o` – Domn, domn, stăpân

avrch,, -h/j, h` – început, conducător

mh, – nu (adv.)

ga,r – căci

ouvrano,j, -ou/, o` – cer

ei;pen – a spus

ou-toj – acesta

evxousi,a, aj, h` – autoritate

su, – tu (pron. personal)

euvagge,lion, -ou, to, –

ui`o,j, -ou/, o` – fiu, descendent

vIhsou/j, -ou/, o` – Isus, Iosua

w[ste – prin urmare
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Exerciţii:
1. a;ggeloj kuri,ou (Mat. 1:20)
2. fwnh.n avgge,lwn (Apoc. 5:11)
3. h` avga,ph tou/ Cristou/ (2 Cor. 5:14)
4. fwnh. qeou/ kai. ouvk avnqrw,pou (Fapte 12:22)
5. o;yesqe (veţi vedea) th.n do,xan kuri,ou. (Ex. 16:7)
6. ei;pen auvtoi/j o` Ihsou/j (Marcu 1:17)
7. evla,lei (le vestea) auvtoi/j to.n lo,gon. (Marcu 2:2)
8. th.n avga,phn tou/ qeou/ ouvk e;cete (aveţi). (Ioan 5:42)
9. evpime,nwmen (să continuăm) th/| a`marti,a|È (Rom. 6:1)
10. avpostelei/ o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou tou.j avgge,louj auvtou/. (Mat. 13:41)
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