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Ονομαηεπώνυμο:                           ……………………………………………………………… 

Μάθημα:    ……………………………………………………………… 

Υλη:     ……………………………………………………………… 

Επιμέλεια διαγωνίζμαηος:  ……………………………………………………………… 

Αξιολόγηζη :    ……………………………………………………………… 

 

 

ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: 
 

Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γάξ θαί κπζσδέζηεξόλ ἐζηίλ, ἀιι' ἁξκόζεη θαί ὑκῖλ  ἅπαζη 

ηνῖο λεσηέξνηο ἀθνῦζαη) ἐθ ηῆο Αἴηλεο ῥύαθα ππξόο γελέζζαη· ηνῦηνλ δέ ῥεῖλ θαζηλ ἐπί ηε ηήλ 

ἄιιελ ρώξαλ, θαί δή θαί πξόο πόιηλ ηηλά ηῶλ ἐθεῖ θαηνηθνπκέλσλ. Τνύο κέλ νὖλ ἄιινπο 

ὁξκῆζαη πξόο θπγήλ, ηήλ αὐηῶλ ζσηεξίαλ δεηνῦληαο, ἕλα δέ ηηλα ηῶλ λεσηέξσλ, ὁξῶληα ηὸλ 

παηέξα πξεζβύηεξνλ ὄληα θαί νὐρί δπλάκελνλ ἀπνρσξεῖλ, ἀιιά ἐγθαηαιακβαλόκελνλ, ἀξάκελνλ 

θέξεηλ. Φνξηίνπ δ' νἶκαη, πξνζγελνκέλνπ θαη αὐηὸο ἐγθαηειήθζε. Ὅζελ δὴ θαὶ ἄμηνλ ζεσξῆζαη ηὸ 

ζεῖνλ, ὅηη ηνῖο ἀλδξάζηλ ηνῖο ἀγαζνῖο εὐκελῶο ἔρεη. Λέγεηαη γὰξ θύθιῳ ηόλ ηόπνλ ἐθεῖλνλ  

πεξηξξεῦζαη ην πῦξ θαί ζσζῆλαη ηνύηνπο κόλνπο, ἀθ' ὧλ θαί ηό ρσξίνλ ἔηη θαί λῦλ 

πξνζαγνξεύεζζαη ηῶλ επζεβῶλ ρῶξνλ· ηνύο δέ ηαρεῖαλ ηήλ ἀπνρώξεζηλ πνηεζακέλνπο 

θαί ηνύο ἑαπηῶλ γνλέαο ἐγθαηαιηπόληαο ἅπαληαο ἀπνιέζζαη. 

                                                        Λπθνῦξγνο, Καηά Λεσθξάηνπο 95-96 
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: 
 
1. Να κεηαθξάζεηε ην απόζπαζκα: "Τνύο κέλ νὖλ ἄιινπο … θαη αὐηὸο 
ἐγθαηειήθζε".                                                                                                             (5 κνλάδεο) 

2. α) Πνηα ήηαλ ε ζηάζε ηνπ γηνπ κπξνζηά ζηνλ παηέξα πνπ θηλδύλεπε; 

    β) Πνηα ήηαλ ε ηύρε όζσλ εγθαηέιεηςαλ ηνπο γνλείο ηνπο; 
                                 (4 κνλάδεο) 

 
3. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά κε ηνπο ηύπνπο ησλ ξεκάησλ ζηηο παξελζέζεηο: 
  α)Ὁ ιέσλ δίθαηα …………..(θεύγσ, νξηζηηθή, αόξηζηνο β΄) 
  β)……………(καλζάλσ, πξνζηαθηηθή β΄ εληθό ανξίζη. β΄) ὡο ἄθξσλ εἶ. 
  γ)Οἱ πξνδόηαη ………………(θνιάδνκαη, νξηζηηθ. παζεηηθνύ κέιινληα)   ὑπό ηῶλ πνιεκίσλ. 
  δ) Εὐινγία Κπξίνπ θαί ἔιενο…………. ἐθ’ ἡκᾶο.(ἔξρνκαη, νξ. β΄ανξ) 
  ε)Μέλσλ……….. ηνμόηαο θαί πειηαζηάο. (ἄγσ, νξηζ. β’ανξ) 
  ζη) ……………ηό θῶο ηό ἀιεζλόλ. (ὁξῶ, ππνη. α΄ πιεζ. ανξ. β΄) 
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(3 κνλάδεο) 
  
 4. Σπκπιεξώζηε ηνλ πίλαθα κε ηνπο θαηάιιεινπο ηύπνπο ησλ ξεκάησλ 

Οξηζηηθή Υπνηαθηηθή Επθηηθή Πξνζηαθηηθή 

ἐμαπαηεζήζεηαη       

    δησρζείε   

  θνιαζζῶζη     

      πεκθζέλησλ 

 
(2 κνλάδεο) 

 
5. Να κεηαηξέςεηε ηελ ελεξγεηηθή ζύληαμε ζε παζεηηθή θαη ην αληίζεην. 
  α) πέκθζε παξά ζηξαηεγνῦ. 
  β) Θεκηζηνγέλεο ηαῦηα γεγξαθε 

(2 κνλάδεο) 
 
6. Να αλαγλσξίζεηε ζπληαθηηθά ηνπο ππνγξακκηζκέλνπο ηύπνπο ηνπ θεηκέλνπ: ἀθνῦζαη, 
γελέζζαη, ὁξῶληα, ζσηεξίαλ.                                                                                                        

 (2 κνλάδεο) 
 

   7. Να βξείηε κε πνηεο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ έρνπλ εηπκνινγηθή ζπγγέλεηα νη παξαθάησ        

ιέμεηο: παράλογος, παραμύθι, σωτήριος, εκποίηση.   

(2 κνλάδεο) 
 

 

 
Καλή Επιτυχία!  

 


