ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 2
Α΄. Κείμενο: 4η Ενότητα: Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας
Πλέομεν ὅσον τριακοσίους σταδίους καὶ νήσῳ μικρᾷ καὶ ἐρήμῃ προσφερόμεθα. Μείναντες δὲἡμέρας ἐν
τῇ νήσῳ πέντε, τῇ ἕκτῃ ἐξορμῶμεν καὶ τῇ ὀγδόῃ καθορῶμεν ἀνθρώπους πολλοὺς ἐπὶ τοῦ πελάγους
διαθέοντας, ἅπαντα ἡμῖν προσεοικότας καὶ τὰ σώματα καὶ τὰ μεγέθη, πλὴν τῶν ποδῶν μόνων· ταῦτα
γὰρ φέλλινα ἔχουσιν· ἀφ’ οὗδή, οἶμαι, καὶ καλοῦνται Φελλόποδες. Θαυμάζομεν οὖν ὁρῶντες οὐ
βαπτιζομένους, ἀλλὰ ὑπερέχοντας τῶν κυμάτων καὶἀδεῶς ὁδοιποροῦντας. Οἱ δὲ καὶ προσέρχονται καὶ
ἀσπάζονται ἡμᾶς ἑλληνικῇ φωνῇ λέγουσί τε εἰς Φελλὼ τὴν αὑτῶν πατρίδα ἐπείγεσθαι. Μέχρι μὲν οὖν
τινος συνοδοιποροῦσι ἡμῖν παραθέοντες, εἶτα ἀποτρεπόμενοι τῆς ὁδοῦ βαδίζουσιν εὔπλοιαν ἡμῖν
ἐπευχόμενοι.
Λουκιανός, Ἀληθὴς Ἱστορία 2.3-4 (διασκευή)

Β’. Ερωτήσεις
1. Ποια αξιοπερίεργα χαρακτηριστικά παρουσιάζουν οι Φελλόποδες που περιγράφει ο Λουκιανός;
(3 μονάδες)

2. Γιατί οι άνθρωποι σε όλες τις εποχές γοητεύονται από εξωτικού τόπους και φανταστικά όντα;
(3 μονάδες)

3. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της νεοελληνικής με τις ετυμολογικά συγγενείς τους από το αρχαίο
κείμενο (2 λέξεις περισσεύουν):
Α΄

Β΄

1)

ορμή

α. βαδίζουσιν

2)

βάπτιση

β. ἀποτρεπόμενοι

3)

εκτροπή

γ. μείναντες

4)

ευχή

δ. ἐπευχόμενοι

5)

διαμονή

ε. βαπτιζομένους
ζ. ὑπερέχοντας
στ. ἐξορμῶμεν
(2 μονάδες)

4.

Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν
(υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): πευκών, χαλκεῖον, πυργίσκος, παρθενών, καπηλεῖον.
(2 μονάδες)

5. Να βάλετε τόνους και πνεύματα στις παρακάτω λέξεις: εξεταζω, κηποις, ταυρος, κατηγορος, ρεω,
τειχη, πληθος, παιδες, κυβερνητης, νομος.
(4 μονάδες)
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6. Να βάλετε τα παρακάτω ουσιαστικά του κειμένου στον άλλο αριθμό: σταδίους, νήσῳ, ὁδοῦ
(2 μονάδες)

7. Να κλίνετε μαζί με την προσωπική αντωνυμία τα παρακάτω ρήματα στον Ενεστώτα:
θαυμάζομεν, ἐστί
(4 μονάδες).

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!
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