ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 2

Α΄. Κείμενο: Ενότητα 4, Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας
Πλέομεν οὖν ὅσον τριακοσίους σταδίους καί προσφερόμεθα νήσῳ μικρᾷ καί ἐρήμῃ.
Μείναντες δέ ἐν τῇ νήσῳ πέντε ἡμέρας, τῇ ἕκτῃ ἐξορμῶμεν καί τῇ ὀγδόῃ καθορῶμεν
πολλούς ἀνθρώπους διαθέοντας ἐπί τοῦ πελάγους, προσεοικότας ἅπαντα ἡμῖν καί τά
σώματα καί τά μεγέθη, πλήν τῶν ποδῶν μόνων· ταῦτα γάρ ἔχουσι φέλλινα· ἀφ’ οὗ δή,
οἶμαι, καί καλοῦνται Φελλόποδες. Θαυμάζομεν οὖν ὁρῶντες οὐ βαπτιζομένους,
ἀλλά ὑπερέχοντας τῶν κυμάτων καί ὁδοιποροῦντας ἀδεῶς. Οἱ δέ καί προσέρχονται
καί ἀσπάζονται ἡμᾶς λέγουσί τε ἑλληνικῇ φωνῇ ἐπείγεσθαι εἰς Φελλώ τήν αὐτῶν
πατρίδα. Μέχρι μέν οὖν τινος συνοδοιποροῦσι ἡμῖν παραθέοντες, εἶτα ἀποτρεπόμενοι
τῆς ὁδοῦ βαδίζουσιν ἐπευχόμενοι ἡμῖν εὔπλοιαν.
Λουκιανός, Αληθής Ιστορία 2.3-4 (διασκευή)
Β’. Ερωτήσεις
1. Ποια αξιοπερίεργα χαρακτηριστικά είχαν οι Φελλόποδες; Χρησιμοποιείστε με
ακρίβεια τα στοιχεία που σας δίνει το κείμενο.
(4 μονάδες)
2. Πώς συμπεριφέρθηκαν οι Φελλόποδες στον συγγραφέα και τους συντρόφους
του; Χρησιμοποιείστε με ακρίβεια τα στοιχεία που σας δίνει το κείμενο.
(4 μονάδες)

3. Να βάλετε τα ουσιαστικά στις κατάλληλες πτώσεις και να σημειώσετε σε
παρένθεση το όνομα της πτώσης:
τῷ __________ (ὁ υἱός)

αἱ __________ (ἡ ψῆφος)

τοῖς __________ (ὁ στρατηγός)

τὸν __________ (ὁ καρπός)

τῶν __________ (ὁ ἵππος)

τὴν __________ (ἡ κάμηλος)

τοὺς __________ (ὁ ἱατρός)

τὰς __________ (ἡ ὁδός)

τοῦ __________ (ὁ ἥλιος)

(ὦ) __________ (ὁ δοῦλος)

τῇ __________ (ἡ ὁδός)

τῆς __________ (ἡ ἔλαφος)

τὰ __________ (τὸ δῶρον)

τοῖς __________ (τὸ μῆλον)
(4 μονάδες)

4. Να γράψετε ένα παράγωγο (απλό ή σύνθετο) για καθεμιά από τις παρακάτω
λέξεις:
πόλις, φωνή, μανθάνω, κοσμέω-κοσμῶ
(2 μονάδες)
5. Να δικαιολογήσετε τον τόνο των ακόλουθων λέξεων:
ἑτέρας, πόλεις, κατοικοῦντες, ἐπιτηδεύουσι, οἰκείοις, ταῦτα, πλεῖστοι.
(4 μονάδες)
6. Να χαρακτηρίσετε ποιες από τις επόμενες λέξεις είναι υποκοριστικά, ποιες
περιεκτικά και ποιες τοπικά παράγωγα: Παιδάριον, λογεῖον, θυρίς,
πυργίδιον, παρθενών, μαγειρεῖον, παιδίσκη, ξιφίδιον.
(2 μονάδες)

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!

