
 

 

 

 

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Βγ2,3,4  

ΤΕΣΤ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ : ΔΥΟ ΩΡΕΣ  

 

Α΄. Κείμενο: Οι Σεληνίτες.  
 
Καλός δέ παρά Σεληνίταις νομίζεται, ἤν πού τις φαλακρός ᾖ. Και μήν και γένεια 
φύουσιν μικρόν ὑπέρ τά γόνατα. Καί ὄνυχας ἐν τοῖς ποσίν οὐκ ἔχουσιν, ἀλλά πάντες 
εἰσίν μονοδάκτυλοι. Και ἐπειδάν ἤ πονῶσιν ἤ γυμνάζωνται, γάλακτι πᾶν  τό σῶμα 
ἱδροῦσιν, ὥστε και τυρούς ἀπ’ αὐτοῦ πήγνυνται. Τούς δέ ὀφθαλμούς περιαιρετούς 
ἔχουσι και πολλοί τούς σφετέρους ἀπολέσαντες παρ’ ἄλλων χρησάμενοι ὁρῶσιν. 
Τινές δέ καί πολλούς ἀποθέτους ἔχουσιν, οἱ πλούσιοι. Κάτοπτρον δέ μέγιστον κεῖται 
ὑπέρ φρέατος  οὐ πάνυ βαθέος. Ἄν μέν οὖν εἰς τό φρέαρ καταβῇ τις, ἀκούει πάντων 
τῶν ἐν τῇ γῇ λεγομένων, ἐάν δέ εἰς τό κάτοπτρον ἀποβλέψῃ, πάσας μέν πόλεις, 
πάντα δέ ἔθνη ὁρᾷ. Τότε καί τούς οἰκείους ἐγώ ἐθεασάμην καί πᾶσαν τήν πατρίδα, 
εἰ δέ κἀκεῖνοι ἐμέ ἐώρων, οὐκέτι ἔχω εἰπεῖν. Ὅστις δέ ταῦτα μή πιστεύει οὕτως 
ἔχειν, ἄν ποτε καί αὐτός ἐκεῖσε ἀφίκηται, εἴσεται ὅς ἀληθῆ λέγω.  
                                                         
                                                          Λουκιανός, Ἀληθής Ἱστορία 1.23 -26 (διασκευή)  
 
 

 

 

ΘΕΜΑ Α  

α) Ποια εξωτερικά χαρακτηριστικά των Σεληνιτών σάς εντυπωσίασαν περισσότερο 

και γιατί;  

                                                                                                                 Μονάδες 2  

 

β) Τι δηλώνει η επιθυμία του ανθρώπου να ταξιδέψει σε άλλους πλανήτες και να 

εξερευνήσει νέες μορφές ζωής;  

                                                                                                                 Μονάδες 2  

                                                                                                             

                                                                                                           

 



 

 

 

 

ΘΕΜΑ Β 

α) Να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις: καλοσυνάτος, 

καλοπροαίρετος, καλοπέραση,  καλλιεπής.  

 

α. Πάντα εμπιστεύομαι την κριτική εφόσον είναι……………………………….  

β. Είναι συνηθισμένος στην ……………………………… και δε θέλει να κουραστεί.  

γ. Ο διευθυντής μας είναι πάντα χαμογελαστός και ………………………………….  

δ. Ο Λυσίας ήταν ένας……………………………….ρήτορας.  

                                                                                                                 Μονάδες 2  

 

 

β) Να αναλύσετε τις παρακάτω λέξεις στα συνθετικά τους:  

κοσμογυρισμένος  

κοσμοπλημμύρα  

κοσμηματοπώλης  

κοσμηματοθήκη  

                                                                                                                 Μονάδες 2  

                                                                                                               

                                                                                                             

 

ΘΕΜΑ Γ  

α) Καλός, φαλακρός: να κλιθούν και στα τρία γένη και στους δυο αριθμούς.  

                                                                                                                Μονάδες 2  

β) φύουσιν, πιστεύει: να γίνει Χρονική αντικατάσταση  

                                                                                                                 Μονάδες 4  

 

ΘΕΜΑ Δ  

ὄνυχας, σῶμα , ὀφθαλμούς , κάτοπτρον , φρέατος, πόλεις, ἔθνη , πατρίδα  : να 

γραφούν οι πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού των παραπάνω ουσιαστικών.  

                                                                                                                Μονάδες 6  

 

 

               

          
 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!  


