
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 2 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΑΡΧΑΙΑ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ: Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 2 

Α΄. Κείμενο: Ενότητα 1, Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας. 
 

Εἰ ἐν Ἰλίῳ Ἑλένη ἦν, ἀπέδοντο ἂν αὐτὴν τοῖς Ἕλλησιν οἱ Τρῶες, ἑκόντος γε ἢ ἄκοντος Ἀλεξάνδρου. 

Οὐ γὰρ δὴ οὕτω γε φρενοβλαβὴς ἦν ὁ Πρίαμος οὐδὲ οἱ ἄλλοι Τρῶες, ὥστε τοῖς σφετέροις σώμασι καὶ 

τοῖς τέκνοις καὶ τῇ πόλει κινδυνεύειν ἐβούλοντο, ὅπως Ἀλέξανδρος Ἑλένῃ συνοικῇ. Εἰ δέ τοι καὶ ἐν 

τοῖς πρώτοις χρόνοις ταῦτα ἐγίγνωσκον, ἐπεὶ πολλοὶ μὲν τῶν ἄλλων Τρώων, μάλιστα δὲ οἱ αὑτοῦ 

υἱεῖς, ὁπότε συμμίσγοιεν τοῖς Ἕλλησιν, ἀπώλλυντο, Πρίαμος, εἰ καὶ αὐτὸς Ἑλένῃ συνῴκει, ἀπέδωκεν 

ἂν αὐτὴν Μενελάῳ, ἵνα αὐτὸς καὶ οἱ ὑπήκοοι αὐτοῦ ἀπαλλαγεῖεν τῶν παρόντων κακῶν. Ἀλλ’ οὐ γὰρ 

εἶχον Ἑλένην ἀποδοῦναι οὐδὲ λέγουσιν αὐτοῖς τὴν ἀλήθειαν ἐπίστευον οἱ Ἕλληνες, ὡς μὲν ἐγὼ 

γνώμην ἀποφαίνομαι, τοῦ δαιμονίου παρασκευάζοντος ὅπως πανωλεθρίᾳ ἀπολόμενοι καταφανὲς 

τοῦτο τοῖς ἀνθρώποις ποιήσωσι, ὡς τῶν μεγάλων ἀδικημάτων μεγάλαι εἰσὶ καὶ αἱ τιμωρίαι παρὰ 

τῶν θεῶν. 

 Ἡρόδοτος, Ἱστορίη 2.120 (διασκευή) 

Β’.  Ερωτήσεις  

1. οἱ Τρῶες , τοῖς σώμασι, τοῖς τέκνοις, τῇ πόλει, Ἑλένῃ, τοῖς χρόνοις, οἱ ὑπήκοοι, τὴν 

ἀλήθειαν, οἱ Ἕλληνες, τοῦ δαιμονίου, πανωλεθρίᾳ, τῶν ἀδικημάτων, αἱ τιμωρίαι: Να 

κατατάξετε τα παραπάνω ουσιαστικά του κειμένου σε κατηγορίες ανάλογα με την κλίση στην 

οποία ανήκουν (α’, β’, γ’ κλίση). Στη συνέχεια να γράψετε την ζητούμενη πτώση. 

οἱ Τρῶες: αιτιατική πληθυντικού 

τοῖς σώμασι: δοτική ενικού 

τοῖς τέκνοις: δοτική ενικού 

τῇ πόλει: κλητική ενικού 

Ἑλένῃ: γενική ενικού 

τοῖς χρόνοις: κλητική ενικού 

οἱ ὑπήκοοι: αιτιατική στον ίδιο αριθμό 

τὴν ἀλήθειαν: γενική ενικού, αιτιατική πληθυντικού 

οἱ Ἕλληνες: δοτική πληθυντικού 

πανωλεθρίᾳ: γενική πληθυντικού 

τῶν ἀδικημάτων: ονομαστική πληθυντικού 

αἱ τιμωρίαι: αιτιατική ενική 

 

(10 μονάδες) 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 2 ΣΕΛΙΔΕΣ 

2. ἦν:  Να κλίνετε την Οριστική Ενεστώτα και Παρατατικού, την Υποτακτική Ενεστώτα και την 

Προστακτική Ενεστώτα του ρήματος. Να γράψετε επίσης την Μετοχή και το Απαρέμφατο Ενεστώτα. 

(5 μονάδες) 

3. Να σχηματίσετε για κάθε ρήμα τον κατάλληλο τύπο. 

παιδεύομαι (γ΄ πληθυντικό υποτακτικής αορίστου): ………………… 

διακηρύσσω ( α΄ ενικό οριστικής παρατατικού): ……………….. 

πράττομαι (α΄ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου): …………………. 

διώκομαι (τα απαρέμφατα όλων των χρόνων): …………………. 

τοξεύω (γ΄ ενικό οριστικής παρακειμένου): ……………….. 

ἐλπίζω (β΄ ενικό προστακτικής αορίστου): ……………… 

ἀθροίζω (γ΄ πληθυντικό οριστικής υπερσυντελίκου): ………………. 

τρίβω (β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα): …………….. 

κρύπτω (α΄ πληθυντικό οριστικής υπερσυντελίκου): ………………. 

 

 (5 μονάδες) 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


