
 

 

 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2017 

 
 

1.  Να απαντήσετε με προσοχή σε ό ,τι σας ζητείται: 

 

λαγχάνω:  

α)εγκλιτική αντικατάσταση στο β’ ενικό αορίστου β’, ενεργ. Φωνής 

β)γ’ πληθυντικό προστακτικής παρακειμένου ενεργ. Φωνής. 

 

λαμβάνω:  

α)απαρέμφατα μέσης φωνής 

β)εγκλιτική αντικατάσταση στο β’ ενικό του αορίστου β’ ,ενεργητ. Φωνής. 

 

 

 (μονάδες 10) 

2.  Συμπληρώστε τους υπόλοιπους τύπους των ρημάτων στον παρακάτω 

πίνακα: 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ —   ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ    —   ΕΥΚΤΙΚΗ    —   ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

ἥμαρτον 

τύχης 

ἔλθοι 

ἐμάθομεν 

πάθητε 

λαβόντων 

φύγοι 

παθόντων 

ἤγαγες 

λάχωσι 

(μονάδες 10) 



 

 

 

3.  Να απαντήσετε σε ό, τι σας ζητείται: 

ἔλιπον: απαρέμφατο 

ἐλαβόμην: β΄ πληθ. ευκτικής 

ἐπυθόμην: γ΄ πληθ. προστακτικής 

ἔπαθον: β΄ ενικό και πληθ. προστακτικής 

εἶπον: α΄ ενικό και πληθ. ευκτικής 

εἰδόμην: απαρέμφατο 

ἄντιλέγω: β’ ενικό προστακτικής αορ. Β’ 

(μονάδες 10) 

4.  Να συμπληρώσετε τους παρακάτω πίνακες στην Παθητική Φωνή 

Παθητικός Μέλλων α΄ 

β΄ εν. Ορ.                          β΄ εν. Ευκτικής                        Απαρέμφατο 

διώκομαι 

ἄγομαι 

φυλάττομαι 

πείθομαι 

κομίζομαι 

Παθητικός Αόριστος α΄ 

α΄ πληθ. Οριστικής                     α΄ εν. Ευκτικής                   β΄ εν. Προστακτικής 

διώκομαι 

ἄγομαι 

φυλάττομαι 

πείθομαι 

κομίζομαι 

(μονάδες 10) 

5.  Να απαντήσετε με προσοχή σε ό ,τι σας ζητείται: 

ἄπαντες: κλητική ενικού και πληθυντικού. 

ταῦτα: κλητική ενικού, αρσ. Γένος. 

ἄξια : παραθετική αντικατάσταση. 

τῇ πόλει: κλητική ενικού, δοτική πληθυντικού. 

πραγμάτων: δοτική ενικού. 

προειπεῖν: χρονική αντικατάσταση. 

βουλευομένους: β’εν. προστακτική παρακειμένου στην ίδια φωνή. 

συνεληλύθαμεν: β’εν προστακτική αορίστου Β, στην ίδια φωνή. 

ἐκβάλλειν: χρονική αντικατάσταση. 



 

 

 

δικαίων: παραθετική αντικατάσταση. 

ἔχοντας: να κλιθεί η προστακτική αορ. β σε όλα τα πρόσωπα, στην ίδια φωνή. 

πιστεύοντες : ο ίδιος τύπος στην άλλη φωνή. 

ἡσθήσεσθε: β’εν ευκτική Ενεστώτα στη φωνή που βρίσκεται ο τύπος. 

χαλεπώτατον: παραθετική αντικατάσταση. 

τοῖς πλείστοις : παραθετική αντικατάσταση. 

 

(μονάδες 15) 

6.  Να γραφούν τα παραθετικά των παρακάτω επιθέτων (διατηρώντας την 

πτώση, το γένος και τον αριθμό) 

τοῦ δικαίου 

προθύμων 

ἡ ἔνδοξος 

εὔθυμος 

οἱ νέοι 

δυνατοί 

πιστοί 

σπανίων 

σφοδρῶν 

ἱκανοῖς 

ἔγκυρον 

φλύαρος 

λόγιος 

εὔψυχον 

τῆς ὠφελίμου 

                                                                                                                        (μονάδες 15) 

 
 
 



 

 

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ  
 

1. Να τρέψετε την παθητική σύνταξη των επομένων προτάσεων σε 

ενεργητική. 

α. Ἐπληρώθη ὑπ’ ἐμοῦ ἡ φιάλη. 

β. Ἐπράχθη οὐδὲν ἀπὸ τῶν τυράννων ἀξιόλογον (= δεν έγινε τίποτα αξιόλογο 

από τους τυράννους). 

γ. Ἀλκιβιάδης ᾑρέθη στρατηγὸς ὑπὸ τῶν Ἀθηναίων (= ο Αλκιβιάδης εξελέγη 

στρατηγός από τους Αθηναίους). 

                                                                                                                        (μονάδες 05) 

2. Να τρέψετε την ενεργητική σύνταξη των επομένων προτάσεων σε 

παθητική. 

 

α. Ἐστρατήγει δὲ αὐτῶν Λακεδαιμόνιός τε ὁ Κίμωνος (= στρατηγός τους ήταν 

ο Λακεδαιμόνιος ο γιος του Κίμωνα). 

β. Τοὺς αὑτῶν ὑεῖς διδάσκουσιν (= μορφώνουν τα παιδιά τους). 

γ. Τὴν τοιαύτην δύναμιν ἀνδρείαν ἐγὼ καλῶ (= μια τέτοια δύναμη προσωπικά 

την αποκαλώ ανδρεία). 

 

 (μονάδες 05) 

3.  Να αναγνωρίσετε σε ποιο είδος ανήκει ο καθένας από τους παρακάτω 

υποθετικούς λόγους. 

1.  Ἐτίμα δ’ εἴ τι καλὸν πράττοιεν, παρίστατο δ’ εἴ τις συμφορὰ συμβαίνοι. 

2.  Εἴ σε ὑπολάβοιεν πρὸς τοὺς γονεῖς ἀχάριστον εἶναι, οὐδεὶς ἂν νομίσειεν 

εὖ σὲ ποιῆσας χάριν ἀπολήψεσθαι. 

3.  Εἰ τοῦτο λέγουσιν, ὁμολογοίην ἂν ἔγωγε οὐ κατὰ τούτους εἶναι ῥήτωρ. 

4.  Ἢν πολέμιοι ἐπίωσιν, ἀρήξουσιν (= θα βοηθήσουν) τῇ χώρᾳ. 

5.  Εἰ οὖν περιεμείνατε ὀλίγον χρόνον, ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου (=μόνον του) ἂν 

ὑμῖν τοῦτο ἐγένετο. 

 

 (μονάδες 10) 



 

 

 

4. Να γίνει πλήρης αναγνώριση των δευτερευουσών προτάσεων :   

 

1.  [Κῦρος] πρὶν ὁρᾶν τοὺς πολεμίους εἰς τρὶς ἀνέπαυσε τὸ 

στράτευμα.  

2.  Ἀβροκόμας προϊὼν κατέκαυσεν [πλοῖα], ἵνα μὴ Κῦρος διαβῇ.  

3.  Ἄκουσον, ὡς ἂν μάθῃς.  

4.  Γελᾷ δ’ ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γελοῖον ᾖ.  

5.  Ἐκκλησίαν τούτου ἕνεκα ξυνήγαγον, ὅπως ὑπομνήσω υμῖν [...].  

                                                                                                

                                                                                              (μονάδες 10)  

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!  

 

 

 


