
 

 

 

1ο ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

(Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΝΟΤΗΤΑ 6η:  Η ΟΜΟΡΦΙΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝ 

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 ελάφιµέχρις 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 σῲζοντα, ἐπαινῶν δὲ τὰ προδόντα αὑτόν. 

Μύθος του Αισώπου (διασκευή) 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Ποιο χαρακτηριστικό του ελαφιού το βοήθησε αρχικά να ξεφύγει από τους κυνηγούς; Ποιο 
χαρακτηριστικό, αντίθετα, ήταν εκείνο που το πρόδωσε; (µονάδες 4) 
 

2. Τι διδάσκει ο µύθος του Αισώπου; (µονάδες 4) 
 

3. Να συµπληρωθούν τα κενά µε την κατάλληλη λέξη που βρίσκεται µέσα στην παρένθεση. 
(ποτοαπαγόρευση, πρόποση, κατάποση, πότισµα, πόσιµος) (µονάδες 2,5) 

o Το νερό της βρύσης δεν είναι ………………….. λόγω των εργασιών που κάνουν στην 
ύδρευση.  

o Με την ………………………….. δεν επιτρέπεται έφηβοι να πίνουν οινοπνευµατούχα ποτά.  
o Ο κουµπάρος του ζευγαριού έκανε προς τιµήν τους ………………………. Να ζήσουν 

πάντα ευτυχισµένοι.  
o Μην ξεχάσεις το ………………………….. του κήπου µετά τις 6 το απόγευµα.  
o Η ……………………………. Του φαρµάκου θα πρέπει να γίνεται δυο φορές την ηµέρα 

µετά το φαγητό.  
 

4. Να αναγνωρίσετε σε ποια κατηγορία ανήκουν τα παρακάτω ουσιαστικά (Υποκοριστικά, 
Περιεκτικά, Τοπικά): παιδάριον, νεανίσκος, κουρεῖον, ξενών, ἐλαιών. (µονάδες 2,5) 
 

5. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται: εἰµί (β΄ εν παρατ), ταράττω (γ΄πλ αορ), πέµπω (α΄πλ 
µελ), φυλάττω (β΄ πλ παρακ) (µονάδες 2) 
 



 

 

6. Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις και στους δύο αριθµούς: ὁ τοξότης, τό βάθρον, ἡ θύελλα. 
(µονάδες 3) 
 

7. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραµµισµένοι όροι (Υποκείµενο, Αντικείµενο, 
Κατηγορούµενο): (µονάδες 2) 

o Μιλτιάδην ἐδίωξαν οἱ ἔχθροί. 
o Οἱ θεοὶ δίκαιοί εἰσιν. 
o Ὁ ἔπαινος ἀρχὴ φιλίας γίγνεται. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΟΥΤΣΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 


