
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 2 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :    

ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΜΑΡΤΙΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 2 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ : ΔΥΟ ΩΡΕΣ (16:00 –  18:00) 

 

Α΄. Κείμενο: Ενότητα 6η, Η ομορφιά δεν είναι το παν. 
Ἔλαφος εὐμεγέθης ὥρᾳ θέρους διψῶν παραγίνεται ἐπί τινα πηγήν διαυγῆ καί πιών ὅσον ἤθελεν 

προσεῖχεν τῇ τοῦ σώματος ἰδέᾳ. Καί μάλιστα μέν ἐπῄνει τήν φύσιν τῶν κεράτων ὡς κόσμος εἴη παντί 

τῷ σώματι. Ἔψεγεν δέ τήν τῶν σκελῶν λεπτότητα ὡς οὐχ οἵων τε ὄντων φέρειν πᾶν τό βάρος. Ἐν ᾧ πρός 

τούτοις ἦν, ὑλακή τε κυνῶν αἰφνιδίως ἀκούεται καί κυνηγέται πλησίον. Ὁ δέ πρός φυγήν ὥρμα καί 

μέχρις ὅπου διά πεδίου ἐποιεῖτο τόν δρόμον, ἐσῴζετο ὑπό τῆς ὠκύτητος τῶν σκελῶν. Ἐπεί δέ εἰς πυκνήν 

καί δασεῖαν ὕλην ἐνέπεσεν, ἐμπλακέντων αὐτῷ τῶν κεράτων ἑάλω, πείρᾳ μαθών ὅτι ἄρα ἄδικος ἦν τῶν 

ἰδίων κριτής ψέγων μέν τά σῴζοντα, ἐπαινῶν δέ τά προδόντα αὑτόν.  

Μύθος του Αισώπου (διασκευή) 

Β’. Ερωτήσεις  

1. Γιατί καμάρωνε το ελάφι κοιτάζοντας την εικόνα του μέσα στο νερό; Ποιο ανατομικό 

χαρακτηριστικό του θεωρούσε ότι δεν ταιριάζει με τη συνολική καλή εικόνα του; Ποιο 

χαρακτηριστικό του τελικά κατέληξε μοιραίο;   

(4 μονάδες) 

2. Γιατί πιστεύετε ότι οι άνθρωποι δίνουν υπερβολική πολλές φορές σημασία στην εξωτερική 

ομορφιά; Ποιοι παράγοντες επιβάλλουν αυτή τη συμπεριφορά;  

(4 μονάδες) 

3. Να κλίνετε το ουσιαστικό ἡ ἔλαφος. 

  

(2 μονάδες) 

4. Να γραφεί ο Παρατατικός των παρακάτω ρημάτων στο ίδιο πρόσωπο: 

ἀλλάττουσιν: 

θύει:  

ἐκδιώκει: 

ἀναγκάζουσιν: 

( 2 μονάδες)   

5. Σώζω: Να κλιθούν όλοι οι χρόνοι. 

(4 μονάδες) 

  



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 2 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

6. Να συμπληρώσετε τις καταλήξεις: 

α. Συνεβούλευε δὲ αὐτοῖς μὴ χρῆσθαι τῇ ἀδικ... (ἀδικία) μήτε τῇ διαβολ... (διαβολή). 

β. Ἔλεγε τὴν σωφροσύν.....(σωφροσύνη), εἶναι τὴν αἰτί... (αἰτία) τῆς εὐδαιμονί... 

(εὐδαιμονία). 

γ. Πείθου, ὦ ναῦτ....... (ναύτης) τῷ κυβερνήτ... (κυβερνήτης). 

δ. Ἐν ταῖς θαλ................. (θάλασσα) ζῶσι θαυμαστὰ ὄντα. 

ε. Ἔνεμον τὰ ποίμνια ἐν ταῖς νομ... (νομή). 

στ. Αἱ ἐπιγραφ.... (ἐπιγραφὴ) ὑπομιμνήσκουσιν τὰς νίκ... (νίκη) 

ζ. Θαυμάζομεν τοὺς ἀγαθούς πολίτ.......(πολίτης) 

η. Τὰς ἡδον... (ἡδονὴ) θήρευε τὰς μετὰ δόξ... (δόξα) (γεν. ενικού) 

(4 μονάδες). 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 


