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Μάθημα: ΑΡΧΑΙΑ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
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Επιμέλεια διαγωνίσματος: Ελένη Φαϊτού 
Αξιολόγηση:         /100 

 
 
ΑΣΚΗΣΗ 1η:  Να υπογραμμίσετε στο παρακάτω κείμενο 5 ουσιαστικά της Β‘ Κλίσης 
και 5 ουσιαστικά της Α’ Κλίσης. Από αυτά να επιλέξετε 2 και να τα κλίνετε σε ενικό 
και πληθυντικό αριθμό.. 
Τῶν Ἀθήνησι προεστηκότων ἔλεγόν τινες ὡς γιγνώσκουσι μὲν τὸ δίκαιον, διὰ  δὲ 
τὴν τοῦ  πλήθους πενίαν ἀναγκάζονται ἀδικώτεροι εἶναι περὶ τὰς πόλεις. Ἐκ 
τούτου ἐπεχείρησα σκοπεῖν εἴ πῃ  δύναιντ' ἂν οἱ πολῖται διατρέφεσθαι ἐκ τῆς 
ἑαυτῶν. Τοῦτο μὲν οὖν εὐθὺς ἀνεφαίνετό μοι, ὅτι ἡ  χώρα πέφυκεν οἵα πλείστας 
προσόδους παρέχεσθαι.  Αἱ μὲν γὰρ ὧραι  ἐνθάδε πρᾳόταταί εἰσιν·  ἃ  δὲ  
πολλαχοῦ  οὐδὲ βλαστάνει ἐνθάδε καρποφορεῖ . Ὥσπερ δὲ ἡ  γῆ, οὕτω καὶ ἡ περὶ 
τὴν χώραν θάλαττα παμφορωτάτη ἐστίν. Καὶ  μὴν ὅσαπερ οἱ θεοὶ  ἐν ταῖς ὥραις 
ἀγαθὰ  παρέχουσι, καὶ  ταῦτα πάντα ἐνταῦθα πρῳαίτατα μὲν ἄρχεται, ὀψιαίτατα 
δὲ λήγει. Πρὸς τούτοις καὶ ἀίδια ἀγαθὰ  ἔχει ἡ  χώρα. Πέφυκε μὲν γὰρ λίθος ἐν 
αὐτῇ  ἄφθονος, ἐξ οὗ  κάλλιστοι μὲν ναοί, κάλλιστοι δὲ βωμοὶ γίγνονται, 
εὐπρεπέστατα δὲ θεοῖς ἀγάλματα. Ἔστι δὲ καὶ γῆ  ἣ  σπειρομένη μὲν οὐ  φέρει 
καρπόν, ὀρυττομένη δὲ πολλαπλασίους τρέφει ἢ  εἰ σῖτον ἔφερε. Καὶ μὴν 
ὑπάργυρός ἐστι.  

Ξενοφῶν,  Πόροι  1.1-5 (δια σκευή)  
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ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 
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(30 μονάδες) 



ΑΣΚΗΣΗ 2η: Να κάνετε την αντιστοίχιση 

σοί Γενική ενικού α’ προσώπου 
ἡμῖν  Δοτική ενικού β’ προσώπου 
σέ, σε  Γενική πληθυντικού β’ προσώπου 

ὑμῶν Αιτιατική ενικού β’ προσώπου 
ἐμοῦ Δοτική πληθυντικού α‘ προσώπου  

 

(5 μονάδες) 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 3η: Να συμπληρώσετε τον σωστό τύπο του ρ. εἰμί στις παρακάτω φράσεις: 

• Ἐγὼ ………………………..διδάσκαλος τῆς ἀληθείας.  

• Ἡ γῆ  παμφορωτάτη……………………  

• Ἡμεῖς …………………………Ἕλληνες.  

• Ὑμεῖς  …………………………  σύμμαχοι.  

•  Οἱ ἄνθρωποι θνητοί…………………  

• Σὺ………………..τὸ στερέωμα τῶν προστρεχόντων σοι Κύριε, σὺ τὸ φῶς, τῶν 

ἐσκοτισμένων, καὶ ὑμνεῖ σε τὸ πνεῦμά μου.» 

(12 μονάδες) 

ΑΣΚΗΣΗ 4η: Να κλίνετε το ρήμα τρέπω σε ενεστώτα, μέλλοντα, παρατατικό και 

αόριστο. 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ  ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

τρέπω    

    

    

    

    

    

 

(48 μονάδες) 

ΑΣΚΗΣΗ 5η: Να μεταφέρετε τα παρακάτω ρήματα από τον ενεστώτα στο μέλλοντα 

διατηρώντας ίδιο αριθμό και πρόσωπο. 

• Παρέχουσι   → 

• Κηρύττει  → 

• ἱδρύομεν   →  

• λούετε  → 

• ψεύδω → 

(5 μονάδες) 



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ( ΓΙΑ ΟΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΔΑΧΘΕΙ Α’ ΚΛΙΣΗ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Ή ΑΠΛΩΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΟΝΑΔΕΣ) 

• Να κλιθεί σε ενικό και πληθυντικό αριθμό το ουσιαστικό Β’ ΚΛΙΣΗΣ ‘’ ἡ  νῆσος ‘’ 

• Να τονιστούν οι παρακάτω λέξεις : το δωρον, το μυστηριον, τα φυτα, των ανθρωπων, 

η ρωμη, αι ωραι, η αμπελος, τοις ταυροις, εμε, υμας . 

ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

ἡ  νῆσος  

  

  

  

  

 

 


