
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

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  μέχρις 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)  

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Α1. Τι νομίζετε ότι διδάσκει ο μύθος αυτός του Αισώπου;              
(ΜΟΝΑΔΕΣ15)  

Α2. Ποιο χαρακτηριστικό του ελαφιού το βοήθησε να 
ξεφύγει αρχικά από τους κυνηγούς; Ποιο χαρακτηριστικό 
του, αντίθετα, αποδείχθηκε μοιραίο;  (ΜΟΝΑΔΕΣ15)  

Β1 .   Να σχηματίσετε τις πτώσεις που σας ζητούνται για κάθε 
ουσιαστικό. 
ἡ μορφή —> δοτική ενικού……………………….. //αιτιατική 
πληθυντικού…………………….. 



 
ἡ λήθη —> γενική ενικού……………………….. //ονομαστική 
πληθυντικού…………………….. 
ὁ κοχλίας —> γενική ενικού………………………….. //δοτική 
ενικού………………………… 
ὁ μανδύας —> γενική πληθυντικού………………………… //αιτιατική 
πληθυντικού………………………………. 
ἡ ἁσθένεια —> δοτική ενικού………………………… //ονομαστική 
πληθυντικού…………………………….. //αιτιατική 
πληθυντικού…………………………………. 
ἡ ἄμιλλα —> γενική ενικού…………………………… //ονομαστική 
πληθυντικού…………………………….. //δοτική 
πληθυντικού………………………………….. 
ὁ καθηγητής —> γενική ενικού…………………………. //κλητική 
ενικού………………………… 
ὁ ἡγέτης —> ονομαστική πληθυντικού……………………………. //δοτική 
πληθυντικού……………………………….. //αιτιατική 
πληθυντικού……………………………….. 
 
                                                                                                         (ΜΟΝΑΔΕΣ15) 

Β2. Να γίνει χρονική αντικατάσταση στα ρήματα: ικετεύει,  

ἐκελεύομεν, ἔγραψας.                                                           

                                                                                                         (ΜΟΝΑΔΕΣ15) 

Β3.   Να κλιθεί το ρήμα εἰμί  σε όλα τα πρόσωπα στον ενεστώτα και 
στον παρατατικό. 

                                                                                                        (ΜΟΝΑΔΕΣ 10) 

 

Β4. Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του ρήματος 
της παρένθεσης: 

 α. Σύ …………… μέγα κακόν (πράττω, αόριστος).  

β. Ἡμεῖς τοῖς φίλοις ……………….. (πιστεύω, παρακείμενος). 

 γ. Θηβαίοι τάς σπονδάς …………………… ( λύω, μέλλοντας). 



 
 δ. Ὁ στρατηγός ………………….. μεταπείσειν τους κήρυκας (ἐλπίζω, 
παρατατικός).  

ε. Οἱ κατήγοροι ………………… τους δικαστάς (πείθω, ενεστώτας).  

στ. Ἐγώ ………………. τα δέοντα (πράττω, υπερσυντέλικος).                         

                                                                                                         (ΜΟΝΑΔΕΣ10) 

 

                                                                                 

Γ1. Να βρείτε με ποιες λέξεις της αρχαίας ελληνικής του 
κειμένου συγγενεύουν ετυμολογικά  οι παρακάτω λέξεις 
της νέας ελληνικής:  

 φυσική, ακοή, ουσία, ψόγος, ωραίος, ποίημα, σ ωτηρία, 
έμπειρος, άλωση, έπαινος,  πτώση, μάθηση, καταφύγιο, 
αντίβαρο, πηγαίος, πτωτικός, φορά, κυνήγι,  κοσμικός  .   

                                                                         (ΜΟΝΑΔΕΣ 20)  


