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Διαγώνισμα περιόδου Νοεμβρίου 
Α΄ Γυμνασίου 

Τμήμα : Αγ 

Μάθημα :  Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 
Κυριακή 28/11/21 

 
 

Κείμενο  

Η ομορφιά δεν είναι το παν 

Ἔλαφος εὐμεγέθης ὥρᾳ θέρους διψῶν παραγίνεται ἐπί τινα πηγὴν διαυγῆ 

καὶ βαθεῖαν καὶ πιὼν ὅσον ἤθελεν προσεῖχεν τῇ τοῦ σώματος ἰδέᾳ. Καὶ 

μάλιστα μὲν ἐπῄνει τὴν φύσιν τῶν κεράτων ὡς κόσμος εἴη παντὶ τῷ 

σώματι. Ἔψεγεν δὲ τὴν τῶν σκελῶν λεπτότητα ὡς οὐχ οἵων τε ὄντων φέρειν 

πᾶν τὸ βάρος. Ἐν ᾧ δὲ πρὸς τούτοις ἦν, ὑλακή τε κυνῶν αἰφνιδίως 

ἀκούεται καὶ κυνηγέται πλησίον. Ὁ δὲ πρὸς φυγὴν ὥρμα καὶ μέχρις ὅπου 

διὰ πεδίου ἐποιεῖτο τὸν δρόμον, ἐσῴζετο ὑπὸ τῆς ὠκύτητος τῶν σκελῶν. 

Ἐπεὶ δὲ εἰς πυκνὴν καὶ δασεῖαν ὕλην ἐνέπεσεν, ἐμπλακέντων αὐτῷ τῶν 

κεράτων ἑάλω, πείρᾳ μαθὼν ὅτι ἄρα ἄδικος ἦν τῶν ἰδίων κριτὴς ψέγων μὲν 

τὰ σῲζοντα, ἐπαινῶν δὲ τὰ προδόντα αὑτόν. 

Μύθος του Αισώπου (διασκευή) 
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Παρατηρήσεις 
 

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

δεν ταίριαζε με τη συνολικά καλή εικόνα του;  Ποιο 
χαρακτηριστικό του ελαφιού το βοήθησε να ξεφύγει αρχικά 
από τους κυνηγούς; Ποιο χαρακτηριστικό του, αντίθετα, 

αποδείχθηκε μοιραίο; 
 
                                                                                     Μονάδες 3                       

 
1.β. Τι νομίζετε ότι διδάσκει ο μύθος αυτός του Αισώπου;  

                                                                                     Μονάδες 3 
 
 

2.α. Συμπληρώστε τα κενά επιλέγοντας την κατάλληλη λέξη: 
                                                                                  Μονάδες 2,5 

 
1. ∆ε μου αρέσουν τα ____________ γιατί είναι πολύ γλυκά. 
α) ηδύποτα β) ποτά γ) πιόματα  

 
2. Μετά τη χθεσινή ____________ έχω ένα πονοκέφαλο! 
α) υδροποσία β) οινοποσία γ) ποτοαπαγόρευση 

 
3. Με πονάει ο λαιμός μου κι έχω πρόβλημα με την ________________. 

α) άμπωτη β) κατάποση γ) πρόποση 
 
4. Οργάνωσε στο σπίτι του ένα ________________ παρόμοιο με των 

αρχαίων. α) συμπόσιο β) πότισμα γ) ηδύποτο 
 
5. Η διοργάνωση θα εφοδιάσει τους δρομείς του αγώνα με κυπελάκια για 

την ________________ . 
α) άμπωτη β) οινοποσία γ) υδροποσία 

 
6. Έγινε ________________, επειδή του άρεσε να ασχολείται με τα 
αλκοολούχα ποτά. 

α) συμποσιαστής β) συμπότης γ) ποτοποιός 
 

7. Το νερό δεν είναι _______________, γι' αυτό να αγοράζετε εμφιαλωμένο. 
α) πρόποση β) πόσιμο γ) οινοποσία 
 

8. Πάλι _______________ γύρισε χθες το βράδυ. 
α) πιωμένος β) συμπότης 
 

 
2.β. Να αντιστοιχίσετε τα παράγωγα ουσιαστικά της στήλης Α΄ με 

την κατηγορία στην οποία ανήκουν από τη στήλη Β΄:   
                                                                                     Μονάδες 2 
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Α΄        Β΄ 
1. διαφθορεύς 
2. Ἡρακλείδης 

3. λεοντιδεύς 
4. νησιώτης       α. πατρωνυμικό 

5. Λαερτιάδης      β. εθνικό 
6. Πηλείδης      γ. παρώνυμο 
7. Δήλιος       δ. γονεωνυμικό 
8. ὁπλίτης 
 
 
3.α. Να συμπληρώσετε το σωστό τύπο ουσιαστικού που σας 

δίνεται στην παρένθεση.   

                                                                                  Μονάδες 2,5 
 

1. τῷ ………………………….. ( ὁ ὑιός) 
2. αἱ ……………………… ( ἡ ψῆφος) 
3. τοῖς ………………………….. (ὁ στρατηγός) 

4. τόν ……………………….. (ὁ καρπός) 
5. τῶν …………………………. (ὁ ἵππος) 
6. τήν ………………………… (ἡ κάμηλος) 

7. τάς ……………………… (ἡ ὁδὀς) 
8. τά ……………………… (τό δῶρον) 

9. τῷ ……………………… (τό ποτήριον) 
10. τοῖς ………………………. (τό μῆλον) 

 

 
3.β. Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τον κατάλληλο τύπο του 

ενεστώτα και του μέλλοντα.   

                                                                                     Μονάδες 4 
 

ΕΝΕΣΤΏΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

 κωλύσεις 

πράττει  

 βλάψομεν 

 ἐλπίσετε 

 λύσουσιν 

κηρύττω  

κόπτεις  

διώκει  
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3.γ. Να συνδυάσετε τις φράσεις της στήλης Α΄ με τα ρήματα της 
στήλης  Β΄, ώστε να προκύψουν ολοκληρωμένες προτάσεις:  

                                                                                     Μονάδες 3 
                       

                       Α΄      Β΄ 
1. Μέγιστος πλοῦτος ψυχῆς παιδεία           α. ἐστέ 

2. Ὑμεῖς τὸ ἄλας τῆς γῆς               β. εἰμί 

3. Θεοτόκε Παρθένε, σὺ ἡ μήτηρ ἡμῶν   γ. ἐστί 

4. Ἐγὼ ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς      δ. ἐσμέν 

5. Ἡμεῖς εὐμενεῖς τοῖς δούλοις     ε. εἰσί 

6. Οἱ Ἕλληνες ἀεὶ νέοι      στ. εἶ 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 


