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Διαγώνισμα περιόδου :Απριλίου 2022 
(3/4) 

Α΄ Γυμνασίου 
Τμήμα : Αγ 

Μάθημα :  Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 

Κείμενο 

Ανυπέρβλητα πρότυπα 

Ὁρῶν, ὦ Νικόκλεις, τιμῶντά σε τὸν τάφον τοῦ πατρὸς οὐ μόνον τῷ πλήθει 

καὶ τῷ κάλλει τῶν ἐπιφερομένων, ἀλλὰ καὶ χοροῖς καὶ μουσικῇ καὶ 

γυμνικοῖς ἀγῶσιν, ἡγησάμην Εὐαγόραν, εἴ τίς ἐστιν αἴσθησις τοῖς 

τετελευτηκόσιν περὶ τῶν ἐνθάδε γιγνομένων, χαίρειν ὁρῶντα τήν τε περὶ 

αὑτὸν ἐπιμέλειαν καὶ τὴν σὴν μεγαλοπρέπειαν. Πολὺ δ’ ἂν ἔτι πλείω χάριν 

ἔχοι, εἴ τις δυνηθείη περὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων καὶ τῶν κινδύνων αὐτοῦ ἀξίως 

εἰπεῖν· εὑρήσομεν γὰρ τοὺς φιλοτίμους καὶ μεγαλοψύχους τῶν ἀνδρῶν 

πάντα ποιοῦντας ὅπως ἀθάνατον τὴν περὶ αὑτῶν μνήμην καταλείψουσιν. 

Τίς δ’ οὐκ ἂν ἀθυμήσειεν, ὅταν ὁρᾷ τοὺς μὲν περὶ τὰ Τρωϊκὰ γενομένους 

ὑμνουμένους, αὑτὸν δὲ προειδῇ, μηδ’ ἂν ὑπερβάλλῃ τὰς ἐκείνων ἀρετάς, 

μηδέποτε τοιούτων ἐπαίνων ἀξιωθησόμενον; Τούτων δ’ αἴτιος ὁ φθόνος· 

οὕτω γάρ τινες δυσκόλως πεφύκασιν, ὥσθ’ ἥδιον ἂν εὐλογουμένων ἀκούοιεν 

οὓς οὐκ ἴσασιν εἰ γεγόνασιν, ἢ τούτων ὑφ’ ὧν εὖ πεπονθότες αὐτοὶ 

τυγχάνουσιν. 

Ἰσοκράτης, Εὐαγόρας 1-6 (διασκευή) 
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ΘΕΜΑΤΑ 

1.α. Πώς τίμησε ο Νικοκλής τον πατέρα του; Τι θεωρεί ο Ισοκράτης 

ότι θα ικανοποιούσε περισσότερο τον Ευαγόρα;                     (μον.3) 

1.β. Πώς λειτουργεί ο φθόνος όταν πρόκειται να τιμηθούν 

κατορθώματα ένδοξων αντρών;                                           (μον.3) 

2.α. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με την 

κατάλληλη λέξη: Πατριαρχείο, πατρικός, πατροπαράδοτος, 

πατρώνυμο, φιλοπατρία, πατριωτικός.                             (μον.2,5) 

α) Το ψήσιμο του οβελία ανήκει στα …………………. πασχαλινά έθιμα της 

χώρας μας. 

β) Μετά το θάνατο του πατέρα τους, προέκυψε διαμάχη για τον 

διαμοιρασμό της ………………………… γης. 

γ) Η ……………………………. είναι ένα συναίσθημα που πρέπει να 

διακατέχει όλους τους υπηκόους μιας χώρας ώστε να επιτυγχάνεται η 

πρόοδος της. 

δ) Παρά το γεγονός ότι μεγάλωσε στο εξωτερικό, τρέφει ακόμη 

…………………………… αισθήματα. 

ε) Για να αποφευχθούν συγχύσεις κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών στις 

δημόσιες υπηρεσίες, ζητείται το…………………………… τους. 

στ) Οικουμενικό ………………………….. είναι η ονομασία που έχει 

αποδοθεί στην Αρχιεπισκοπή Κωνσταντινουπόλεως - Νέας Ρώμης. 

 

2.β. Να γράψετε ουσιαστικά παράγωγα των παρακάτω επιθέτων:   
                                                                                                 (μον.2) 

 

σοφός > ______________________ 

εὐγενής > ______________________ 

δοῦλος > ______________________ 

ἀρχαῖος > ______________________ 

ὑγιής > ______________________ 

γενναῖος > ______________________ 
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3.α. Να τοποθετήσετε τα επίθετα των παρενθέσεων στον κατάλληλο 
τύπο, ώστε να συμφωνούν με τον τύπο του ουσιαστικού που 

δίνεται:                                                                                           (μον.3) 

1.      οἱ …………………… ἰχθύες     (ἄφωνος) 

2.      τῆς …………………. νήσου    (ὡραῖος) 

3.       τῇ ………………….. γυναικί    (ὠχρός) 

5.      τοῦ …………………… ἀνδρός    (ἀείμνηστος) 

6.      τά ………………… τείχη    (ὑψηλός) 

7.      τοῖς ……………….. διδασκάλοις    (καλός) 

8.  τάς …………………… σωτηρίας    (δίκαιος) 

9.  τῷ ………………… θεῷ    (ἀθάνατος) 

10.  τήν …………………. μουσικήν    (ὡραῖος) 

11.   ἡ ………………… ἀπειλή (φοβερός) 

12.  τῶν …………………… μαχητῶν    (γενναῖος) 

 

3.β. Να κλιθεί η δεικτική αντωνυμία οὗτος, αὕτη, τοῦτο.      (μον.2,5) 

 

3.γ. Να μεταφέρετε τα παρακάτω ρήματα στον Παρακείμενο και τον 

Υπερσυντέλικο στο πρόσωπο που σας ζητείται στην παρένθεση:   

                                                                                           (μον.4) 

                                          

                                    Παρακείμενος                   Υπερσυντέλικος 

α. σκευάζω (β ́ ενικό) ................................. ................................. 

β. θαυμάζω (α ́ πληθ.) ................................. ................................. 

γ. βουλεύω (γ ́ πληθ.) ................................. ................................. 

δ. διώκω (γ ́ ενικό) ................................. ................................. 

ε. βλάπτω (β ́ ενικό) ................................. ................................. 
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στ. ἁλιεύω (α’ πληθ.) ................................. ................................. 

ζ. τάττω (β΄πληθ.) …………………………. …………………………… 

η. κόπτω (α΄ενικό) …………………………… …………………………... 

θ. χορεύω (γ΄ενικό) ………………………… …………………………… 

ι. ὀνομάζω (γ πληθ.) ………………………… …………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


