
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 2 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :   ΑΡΧΑΙΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΜΑΪΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 2 

Κείμενο Α’ 
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 σῴζοντα͵ ἐπαινῶν δὲ τὰ προδόντα αὑτόν. 

Μύθος του Αισώπου (διασκευή) 

Κείμενο Β’  
Ἵνα δὲ ἡ μάχη συνέβη καὶ ἔνθεν ὁρμηθεὶς ἐπέρασεν τὸν Ὑδάσπην ποταμὸν πόλεις ἔκτισεν Ἀλέξανδρος. 

Καὶ τὴν μὲν Νίκαιαν τῆς νίκης τῆς κατ’ Ἰνδῶν ἐπώνυμον ὠνόμασε, τὴν δὲ Βουκεφάλαν ἐς τοῦ ἵππου τοῦ 

Βουκεφάλα τὴν μνήμην, ὃς ἀπέθανεν αὐτοῦ ὑπὸ καύματός τε καὶ ἡλικίας καματηρὸς γενόμενος, πολλὰ 

δὲ πρόσθεν ξυγκαμών τε καὶ συγκινδυνεύσας Ἀλεξάνδρῳ, ἀναβαινόμενός τε πρὸς μόνου Ἀλεξάνδρου, ὅτι 

τοὺς ἄλλους πάντας ἀπηξίου ἀμβάτας, καὶ μεγέθει μέγας καὶ τῷ θυμῷ γενναῖος. Σημεῖον δέ οἱ ἦν βοὸς 

κεφαλὴ ἐγκεχαραγμένη, ἐφ᾿ ὅτῳ καὶ τὸ ὄνομα τοῦτο λέγουσιν ὅτι ἔφερεν· οἱ δὲ λέγουσιν ὅτι λευκὸν σῆμα 

εἶχεν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, μέλας ὢν αὐτός, ἐς βοὸς κεφαλὴν μάλιστα εἰκασμένον. Οὗτος ὁ ἵππος ἐν τῇ Οὐξίων 

χώρᾳ ἀφανὴς ἐγένετο Ἀλεξάνδρῳ, καὶ Ἀλέξανδρος προεκήρυξεν ἀνὰ τὴν χώραν πάντας ἀποκτενεῖν 

Οὐξίους, εἰ μὴ ἀπάξουσιν αὐτῷ τὸν ἵππον. Τοσήδε γὰρ σπουδὴ Ἀλεξάνδρῳ ἀμφ᾿ αὐτὸν ἦν. 

Ἀρριανός, Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις 5.19.4-6 (διασκευή) 

 

Β’. Ερωτήσεις 
1. Κείμενο Α’: Να μεταφέρετε τις παρακάτω λέξεις στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού: Ἔλαφος, τῇ 

ἰδέᾳ, κυνηγέται, ἄδικος, πυκνὴν ὕλην, ἄδικος κριτὴς, σοι, ἡλικίας (Β’ κείμενο). 

(5 μονάδες) 

2. Στις παρακάτω προτάσεις να βάλετε το ρήμα της παρένθεσης στο σωστό τύπο της ίδιας φωνής, 

στον χρόνο που ζητείται:  

α. Και τά Μηδικά ἄρματα Κύρος ἠναγκάζετο Κυαξάρην εἰς τόν τόπο τοῦτον …………… 

(διακομίζω, απαρέμφατο αορίστου). 

β.  Οὗτος ……………. (εἰμί, οριστική παρατατικού) ο στρατηγός, ὅς περί τῆς εἰρήνης …………….. 

(λέγω, οριστική αορίστου) 

γ. Οἱ ῥήτορες ………………. (κελεύω, οριστική παρακειμένου) τούς πολίτας δίκαια 

………………(πράττω, απαρέμφατο ενεστώτα). 

(5 μονάδες) 

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 2 ΣΕΛΙΔΕΣ 

3. Προεκύρηξεν (κείμενο Β’): i) Να γραφεί το ίδιο πρόσωπο σε όλους τους χρόνους. 

ii) Να γραφούν τα απαρέμφατα και οι μετοχές όλων των χρόνων. 

(6 μονάδες) 

4. Ἀλέξανδρος προεκήρυξεν (τους στρατιώτας) ἀποκτενεῖν πάντας: Στην παραπάνω πρόταση 

του Κειμένου Β’ να βρείτε το απαρέμφατο και να χαρακτηρίσετε το είδος του. Να βρείτε επίσης το 

υποκείμενό του και αναγνωρίσετε αν υπάρχει ταυτοπροσωπία ή ετεροπροσωπία. 

(2 μονάδες)   

5. Στις παρακάτω προτάσεις που προέρχονται από τα κείμενα, να βρείτε τα υποκείμενα, τα 

αντικείμενα και τα κατηγορούμενα, όπου αυτό είναι δυνατόν. 

Α. Ἡ φύσις τῶν κεράτων κόσμος ἐστί παντὶ τῷ σώματι. 

Β. Ἡ ἔλαφος ἐγένετο ἄδικος τῶν ἰδίων κριτὴς. 

Γ. Ἐπῄνει τὴν φύσιν τῶν κεράτων. 

Δ.  Ὁ Βουκεφάλας λευκὸν σῆμα εἶχεν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς. 

Ε. Ὁ ἵππος ἐν τῇ Οὐξίων χώρᾳ ἀφανὴς ἐγένετο. 

(2 μονάδες) 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 


