
 

 

  ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΦΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΔΙΑ 

                                             Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

Α. ΚΔΙΜΔΝΟ 

Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζσδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι’ ἁξκόζεη θαὶ ὑκῖλ 

ἅπαζη ηνῖο λεσηέξνηο ἀθνῦζαη) ἐθ ηῆο Αἴηλεο ῥύαθα ππξὸο γελέζζαη∙ ηνῦηνλ δὲ 

ῥεῖλ θαζηλ ἐπί ηε ηὴλ ἄιιελ ρώξαλ, θαὶ δὴ θαὶ πξὸο πόιηλ ηηλὰ ηῶλ ἐθεῖ 

θαηνηθνπκέλσλ. Τνὺο κὲλ νὖλ ἄιινπο ὁξκῆζαη πξὸο θπγήλ, ηὴλ αὑηῶλ 

ζσηεξίαλ δεηνῦληαο, ἕλα δέ ηηλα ηῶλ λεσηέξσλ, ὁξῶληα ηὸλ παηέξα 

πξεζβύηεξνλ ὄληα θαὶ νὐρὶ δπλάκελνλ ἀπνρσξεῖλ, ἀιιὰ ἐγθαηαιακβαλόκελνλ 

ὑπὸ ηνῦ ππξόο, ἀξάκελνλ θέξεηλ. Φνξηίνπ δ’ νἶκαη πξνζγελνκέλνπ θαὶ αὐηὸο 

ἐγθαηειήθζε. Ὅζελ δὴ θαὶ ἄμηνλ ζεσξῆζαη ηὸ ζεῖνλ, ὅηη ηνῖο ἀλδξάζηλ ηνῖο 

ἀγαζνῖο εὐκελῶο ἔρεη. Λέγεηαη γὰξ θύθιῳ ηὸλ ηόπνλ ἐθεῖλνλ πεξηξξπῆλαη ηὸ 

πῦξ θαὶ ζσζῆλαη ηνύηνπο κόλνπο, ἀθ’ ὧλ θαὶ ηὸ ρσξίνλ ἔηη θαὶ λῦλ 

πξνζαγνξεύεζζαη ηῶλ εὐζεβῶλ ρῶξνλ∙ ηνὺο δὲ ηαρεῖαλ ηὴλ ἀπνρώξεζηλ 

πνηεζακέλνπο θαὶ ηνὺο ἑαπηῶλ γνλέαο ἐγθαηαιηπόληαο ἅπαληαο ἀπνιέζζαη. 
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Β. ΔΡΩΤΗΣΔΙΣ 

1. «Τνὺο κὲλ νὖλ ἄιινπο… ἅπαληαο ἀπνιέζζαη ». Να κεηαθξάζεηε ην 

παξαπάλσ απόζπαζκα ηνπ θεηκέλνπ. 

2. Πνην πεξηζηαηηθό δηεγείηαη ν Λπθνύξγνο, γηα λα θαηαδείμεη όηη νη ζενί 

ηηκνύλ ην ζεβαζκό πξνο ηνπο γνλείο; 

3. Πνηα είλαη ε γλώκε ζαο γηα ηελ απόδνζε δηθαηνζύλεο πξνο ηνπο γνλείο θαη 

ηνπο κεγαιπηέξνπο; 

4 α. Να βξείηε ηα ζπλζεηηθά ησλ παξαθάησ ιέμεσλ θαη λα επηζεκάλεηε ηη 

κέξνο ηνπ ιόγνπ είλαη ην α’ ζπλζεηηθό : ἀπνρσξέσ-ῶ, εὐζεβεο, δπζηπρήο, 

δηαθζείξσ, θαηνηθέσ- ῶ, πεξηξξέσ, πξνζαγνξεύσ. 



   β. Να βξείηε κε πνηνπο ηύπνπο ηνπ θεηκέλνπ έρνπλ εηπκνινγηθή ζπγγέλεηα 

νη παξαθάησ ιέμεηο: ξνή, αλήθνπζηνο, πξνθήηεο, λαπαγνζώζηεο, 

παξαιήπηεο, αηώξα, παξαρώξεζε, θαηήγνξνο. 

5. ιέγεηαη, ὑκῖλ, ἅπαζη, ἐγθαηειήθζε, ἀλδξάζηλ, παηέξα, ὄληα, γνλέαο, πόιηλ, 

ἐγθαηαιηπόληαο: λα κεηαθεξζνύλ νη ηύπνη ζηνλ άιιν αξηζκό. 

6. θέξεηλ : λα θάλεηε ρξνληθή αληηθαηάζηαζε ζην γ’ πιεζπληηθό πξόζσπν ηεο 

Οξηζηηθήο, ζηε θσλή πνπ βξίζθεηαη. 

7 α. ὁξῶληα: λα γξαθεί ην β’ εληθό πξόζσπν ηνπ Ανξίζηνπ ζηελ Ελεξγεηηθή 

Φσλή, ζε όιεο ηηο εγθιίζεηο. 

      γελέζζαη: λα θιηζεί ε Υπνηαθηηθή θαη ε Επθηηθή ηνπ Ανξίζηνπ β’ ζηε Φσλή 

πνπ βξίζθεηαη. 

   β. ἐγθαηαιακβαλόκελνλ, ζσζῆλαη: λα γξάςεηε ην γ’ πιεζπληηθό πξόζσπν 

ηνπ Παζεηηθνύ Ανξίζηνπ α’ ζε όιεο ηηο εγθιίζεηο. 

8. Να αλαγλσξηζζεί ν ζπληαθηηθόο ξόινο ησλ ππνγξακκηζκέλσλ ιέμεσλ ηνπ 

θεηκέλνπ. 

 

 

                                  

                                       Καλή επιτστία! 


