
 

 

 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΜΑΡΤΙΟΥ  2017 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: . .. .. ... .. .. .. .. . ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ... . ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. ..  

 

1.  Να μεταφερθούν οι προτάσεις στον άλλο αριθμό:  

–  Οἱ διδάσκαλοι τέρπονται τοῖς ἐπιμελέσι μαθηταῖς.  

…………………………………………………………………………………………… .  

–  Οἱ Κύκλωπες ἦσαν παμμεγέθεις.  

…………………………………………………………………………………………… .  

–  Οὐ πιστεύω τῇ ψευδεῖ βεβαιώσει.  

…………………………………………………………………………………………… .  

–  Ὁ σώφρων ἡγεμὼν ἄρχει τῶν νοημόνων ἀνδρῶν.  

…………………………………………………………………………………………… .  

–  Οὗτοι ἀκούουσι τῶν θρασειῶν γυναικῶν.  

…………………………………………………………………………………………… .  

–  Ὁ στρατιώτης ἐπορεύετο ἔχων τὴν βαρεῖαν ἀσπίδα.  

…………………………………………………………………………………………… .  

–  Ὦ σῶφρον ἄνερ, δεῖξόν μοι τὸ ὀρθόν.  

…………………………………………………………………………………………… .  

(μονάδες14)  

2.  Να συμπληρωθεί ο σωστό τύπος των ουσιαστικών:  

 

–  Σωκράτης χρῆται τῷ __________ (τὸ παράδειγμα).  

–  Σὺ εἶ __________ καὶ ἡμεῖς οὐ τιμῶμεν τοὺς __________ (ὁ κόλαξ).  

–  Οὗτοι ἔπιπτον εἰς τὰς __________ (ἡ φλόξ).  



 

 

 

–  Οἱ Αἰγύπτιοι εἰσέπλευσαν σὺν τοῖς ποδήρεσιν __________ (ἡ ἀσπίς).  

–  Ἐνταῦθά εἰσι __________ καρποφόροι ( ὁ φοῖνιξ).  

–  Προσεκαλέσαντο τὴν __________ πρὸς ἄρχοντα (ἡ γυνή).  

–  Ὁ λέων τοῖς __________ δάκνει (ὁ ὀδούς).  

–  Οἱ __________ μάχονται τοῖς __________ (ὁ δράκων, ὁ λέων).  

 (μονάδες 8) 

 

3.  Να διαβάσεις προσεκτικά τις λέξεις και να διαγράψεις αυτές που είναι  

λάθος:  

τὴν χάριτα –  τὴν χάριν τῶν λαμπάδων –  τῶν λαμπαδῶν  

τὴν ἐλπίδα –  τὴν ἐλπίδαν ταῖς θυρίδσι –  ταῖς θυρίσι  

ὦ γίγας –  ὦ γίγαν τοῖς θεράπουσι –  τοῖς θεράποσι  

ὦ ἱμάς –  ὦ ἱμάν τοῖς γέροντσι –  τοῖς γέρουσι  

ὦ λέον –  ὦ λέων αἱ πατρίδαι –  αἱ πατρίδες  

Μακεδῶνος  –  Μακεδόνος  τοῖς  πατέρσι  –  τοῖς  πατράσι  

τοῖς  κλητήροις  –  τοῖς  κλητήρσι  τοῦ  αἰῶνος  –  τοῦ  αἰόνος  

τοῦ  Θεμιστοκλέους  –  τοῦ  Θεμιστοκλῆ  τῷ  ξίφι  –  τῷ  ξίφει  

τὸν λιμέναν –  τὸν λιμένα ὦ ῥῆτορ –  ὦ ῥήτωρ  

(μονάδες 18)  

 



 

 

 

4.  Να αντιστοιχίσεις τα ουσιαστικά με τα επίθετα, ώστε να συμφωνούν στην 

πτώση και τον αριθμό:  

 

ἀγρίους  γέρων  ἀγρίους  ………………………  

δίκαιον  ἐλπὶς  δίκαιον  ………………………  

εὐφόρου  λέων  εὐφόρου  ………………………  

ἀφθόνων  κτῆμα  ἀφθόνων  ………………………  

ἀνθρωπίνην  φύλαξ  ἀνθρωπίνην  ………………………  

πλουσίας  κῦμα  πλουσίας  ………………………  

διψαλέῳ  πατρίς  διψαλέῳ  ………………………  

(μονάδες 14 ) 

 

5. Να συμπληρωθούν τα κενά στις προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο της αντωνυμίας: 

 

- _________ (τί) ζῴα τοῖς κόραξιν ἐπιβουλεύουσιν; 

 

- Μὴ ἀκούετε _________ (τί, αιτ. εν.) λέγει. 

 

- Σὺ μὴ θαύμαζε ἐφ’ _________ (ὅ, δοτ. πληθ.) λέγομεν. 

 

- _________ (τίς, δοτ. πληθ.) οἱ Μακεδόνες ἐπολέμησαν; 

 

- Ἐνταῦθα ἦν κῆπος πλήρης ἀγρίων θηρίων _________ (ὅ, ονομ. πληθ.) ἐκεῖνος ἐθήρευεν ἐφ’ 

ἵππου. 

 

- _________ (τίς, ονομ. πληθ.) οὕτω μαίνονται οἵτινες (ὅστις, ονομ. πληθ.) οὐ βούλονταί σοι 

φίλοι εἶναι; 

 

- Μέμνησο τῆς εὐεργεσίας _________ (ἥ, γεν. εν.) σὺ ἔτυχες. 

 

- Οὐ τιμῶμεν _________ (ὅστις, αιτ. εν.) ὑβρίζει τὴν πατρίδα. 

 

- Φοβοῦ τοὺς θεοὺς _________ (ὅσπερ, ονομ. πληθ.) τιμωροῦσι τοὺς ἀδίκους. 

 

- Κύριος ἀγαπᾷ _________ (ὅς, αιτ. εν.) παιδεύει. 

 

- Ἦλθον ἐκ τῆς πόλεως πρέσβεις _________ (ὅστις, ονομ. πληθ.) ἔλεγον ταῦτα.  

 

(μονάδες11) 

  



 

 

 

6. Να τοποθετήσετε τους παρακάτω τύπους στην κατάλληλη στήλη και να 

τους αντικαταστήσετε εγκλιτικά :  

 

Τύποι Οριστική Υποτακτική Ευκτική 

πιστεύωμεν    

μεμηνύκασιν    

ἐκπαιδεύσω    

θύσαι    

κελεύσαι    

ἀναπαύῃ    

πεπολίτευκας    

ἐστρατευκώς ᾦ    

ἱκέτευσας    

πεπαίδευκε    

κωλύουσιν    

λείπει    

ἔκρυψαν    

πέπραχε    

διώκομεν    

πεφυλαχότες ὦσιν    

 

(μονάδες 24)  

 

 

 

 



 

 

 

7. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις .  

 

[…ὅταν δὲ τὸ τῆς ἱστορίας  ἦθος ἀναλαμβάνῃ τις,  ἐπιλαθέσθαι  χρὴ πάντων 

τῶν τοιούτων καὶ πολλάκις μὲν εὐλογεῖν καὶ κοσμεῖν  τοῖς μεγίστοις  ἐπαίνοις 

τοὺς ἐχθρούς, ὅταν αἱ πράξεις  ἀπαιτῶσι τοῦτο,  πολλάκις δ’ ἐλέγχειν καὶ 

ψέγειν ἐπονειδίστως τοὺς ἀναγκαιοτάτους, ὅταν αἱ τῶν ἐπιτηδευμάτων 

ἁμαρτίαι τοῦθ’  ὑποδεικνύωσιν….]  

 

 

ἦθος  ………………………………………………………………….  

ἐπιλαθέσθαι  ………………………………………………………………….  

κοσμεῖν τοῖς μεγίστοις  ………………………………………………………………….  

τοὺς ἐχθρούς  ………………………………………………………………….  

αἱ πράξεις  ………………………………………………………………….  

τοῦτο  ………………………………………………………………….  

Ψέγειν  ………………………………………………………………….  

τοὺς ἀναγκαιοτάτους  ………………………………………………………………….  

ἁμαρτίαι  ………………………………………………………………….  

τοῦθ’  ………………………………………………………………….  

(μονάδες 11)  

 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 

 


