Επαναληπτικό Διαγώνισμα στα Αρχαία Ελληνικά
Α΄Γυμνασίου
Ενότητες 1-5
Α. Κείμενο
Πλέομεν ὅσον
σον τριακοσίους σταδί
σταδίους καί νήσῳ μικρᾷ καί ἐρήμῃ
προσφερόμεθα. Μείναντες δέ ἡμέρας ἐν τῇ νήσῳ πέντε, τῇ ἕκτῃ ἐξορμ
ξορμῶμεν
καί τῇ ὀγδόῃ καθορῶμεν ἀνθρώπους
νθρώπους πολλούς ἐπί τοῦ πελάγους διαθέοντας,
ἅπαντα ἡμῖνν προσεοικότας καί τά σώματα καί τά μεγέθη, πλήν ττῶν
ν ποδῶν
ποδ
μόνων· ταῦτα γάρ φέλλινα ἔχουσι·
χουσι· ἀφ’οὗ δή, οἶμαι καί καλοῦνται
νται Φελλόποδες.
Θαυμάζομεν οὖν ὁρῶντες οὐ
ὐ βαπτιζομένους, ἀλλά ὑπερέχοντες τῶν
ν κυμάτων
καί ἀδεως ὁδοιποροῦντας.
ντας. Ο
Οἱ δε καί προσέρχονται καί ἀσπάζονται
σπάζονται ἡμᾶς
ἑλληνικῇ φωνῇ λέγουσί τε εεἰς Φελλώ την αὑτῶν πατρίδα ἐπείγεσθαι.
πείγεσθαι. Μέχρι
μέν οὖνν τινος συνοδοιπορο
συνοδοιποροῦσι ἡμῖν παραθέοντες, εἶτα ἀποτρεπόμενοι
ποτρεπόμενοι τῆς
τ
ὁδοῦ βαδίζουσι εὔπλοιαν ἡμῖνν ἐπευχόμενοι.
(διασκευή)

Λουκιανός, Ἀληθής Ἱστορία
στορία 2.3-4

Β. Παράλληλο Κείμενο
Ἐντεῦθεν ἡμᾶς ὑπεδέχετο
πεδέχετο πέλαγος προσηνές καί ννῆσος οὐ μεγάλη,
εὐπρόσιτος, συνοικουμένη· ἐἐνέμοντο δέ αὐτήν ἄνθρωποι ἄγριοι,
γριοι, Βουκέφαλοι,
κέρατα ἔχοντες, οἷον παρ΄ἡμ
μῖν τον Μινώταυρον ἀναπλάτουσιν. Ἀποβάντες
ποβάντες δέ
προήειμεν ὑδρευσόμενοι
δρευσόμενοι καί σιτία ληψόμενοι, εεἴ πόθεν δυνηθείημεν· οὐκέτι
γάρ εἴχομεν. Καί ὕδωρ μέν α
αὐτοῦ πλησίον εὔρομεν, ἄλλο δέ οὐδέν ἐφαίνετο,
φαίνετο,
πλήν μυκηθμός πολύς οὐ πόρρωθεν ἠκούετο. Δόξαντες οὖν ἀγέλην
γέλην εἴναι
ε
βοῶν, κατ΄ὀλίγον προχωροῦ
ῦντες ἐπέστημεν τοῖς ἀνθρώποις. Οἱ δέ ἰδόντες
ἡμᾶς ἐδίωκον, καί τρεῖςς μέν ττῶν ἑταίρων λαμβάνουσιν, οἱ δέ λοιποί προς την
θάλατταν καταφεύγομεν.
Λουκιανός,

2.44

Ἀληθής

Ἱστορία
Ἱ

Παρατηρήσεις
1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των Φελλόποδων και των Βουκεφάλων
σύμφωνα με τα παραπάνω κείμενα; Ποια η συμπεριφορά τους;
2. Να συμπληρώσετε τα κενά με την κατάλληλη λέξη
λέξη: συμφωνία, πολυφωνία,
άφωνος, παραφωνία, αναφωνώ.
•
•
•

Έμεινε …………….. μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα.
Η ……………… αποτελεί βασική προϋπόθεση του δημοκρατικού θεσμού.
«Αλίμονο!» ……………. όταν αντίκρισε τον αδελφό της να κείτεται
νεκρός.

•
•

Ύστερα από αρκετή ένταση, τελικ
τελικά
ά επήλθε η ……………. μεταξύ των
ομιλητών.
Η απουσία του προέδρου αποτέλεσε τη μοναδική ………………… στη
διάρκεια της εκδήλωσης.

3. α. Να συνθέσετε τις παρακάτω λέξεις:
ἀντί + ὑγιεινός: …………….

ὑπό + ἑρπω:………………..

β. Να βάλετε τα πνεύματα στις ακόλουθες λέξεις:
ιστορία, Ελένη, έμπορος, ολίγος
4. α. Να κλιθούν στον ενικό και τον πληθυντικό τα παρακάτω ουσιαστικά: ἡ
κάθοδος, τό φυτόν
Ενικός Αριθμός
Ονομαστική
Γενική
Δοτική
Αιτιατική
Κλητική
Πληθυντικός Αριθμός
Ονομαστική
Γενική
Δοτική
Αιτιατική
Κλητική
β. Να κλιθεί η οριστική του ρήματος διώκω στον Ενεστώτα και τον Μέλλοντα.
Ενεστώτας

Μέλλοντας

Καλή επιτυχία!

