Μάθημα/Τάξη:
Αρχαία Μελέτη Α γυμνασίου
Κεφάλαιο:
Ονοματεπώνυμο Μαθητή:
Ημερομηνία:
Επιδιωκόμενος Στόχος:
/100
Κείμενο: Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας
Πλέομεν ὅσον τριακοσίους σταδίους καὶ νήσῳ μικρᾷ καὶ ἐρήμῃ προσφερόμεθα.
Μείναντες δὲ ἡμέρας ἐν τῇ νήσῳ πέντε, τῇ ἕκτῃ ἐξορμῶμεν καὶ τῇ ὀγδόῃ καθορῶμεν
ἀνθρώπους πολλοὺς ἐπὶ τοῦ πελάγους διαθέοντας, ἅπαντα ἡμῖν προσεοικότας καὶ τὰ
σώματα καὶ τὰ μεγέθη, πλὴν τῶν ποδῶν μόνων· ταῦτα γὰρ φέλλινα ἔχουσιν· ἀφ’ οὗ
δή, οἶμαι, καὶ καλοῦνται Φελλόποδες. Θαυμάζομεν οὖν ὁρῶντες οὐ βαπτιζομένους,
ἀλλὰ ὑπερέχοντας τῶν κυμάτων καὶ ἀδεῶς ὁδοιποροῦντας. Οἱ δὲ καὶ προσέρχονται καὶ
ἀσπάζονται ἡμᾶς ἑλληνικῇ φωνῇ λέγουσί τε εἰς Φελλὼ τὴν αὑτῶν πατρίδα ἐπείγεσθαι.
Μέχρι μὲν οὖν τινος συνοδοιποροῦσι ἡμῖν παραθέοντες, εἶτα ἀποτρεπόμενοι τῆς ὁδοῦ
βαδίζουσιν εὔπλοιαν ἡμῖν ἐπευχόμενοι.
Λουκιανός, Ἀ ληθ ὴ ς Ἱ στορία 2.3-4 (διασκευή)

ΘΕΜΑ Α
Να μεταφράσετε το εξής απόσπασμα: «Μείναντες δ ὲ … πατρίδα ἐ πείγεσθαι»

Μονάδες 4

ΘΕΜΑ Β
1. Να αντιστοιχίσετε τα παράγωγα ουσιαστικά (στήλη Α) με την κατηγορία στην οποία (στήλη Β):
Α
1. ἀμπελών

Β
α. υποκριστικό

2. θυρίς
3. γραφεῖον

β. περιεκτικό

4. παιδάριον

γ.τοπικό
Μονάδες 2
1

Β2.Να συμπληρωθούν με τις λέξεις που σας δίνονται τα κενά στις ακόλουθες φράσεις
( άφωνος, φωνήεντα , σύμφωνα, μικρόφωνο, συμφωνία , εύφωνος -περισσεύουν δύο)
α. Αφού ανέβηκε στη σκηνή πήρε το....................... για να μιλήσει.
β. Δεν τήρησε τη ...........................και φάνηκε ασυνεπής.
γ. Ακούγοντας τη τραγική είδηση έμεινε ........................
δ. Τα.......................χωρίζονται σε βραχύχρονα , μακρόχρονα και δίχρονα.
Μονάδες 2
B3. Να χωρίσετε σε συνθετικά τις παρακάτω λέξεις: άφωνος, μικρόφωνο, συμφωνία , εύφωνος,
συμμαθητής, ευτυχία
Μονάδες 3
ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τους κατάλληλους τύπους:
α. Φίλος εἰμί ..........................(ὁ ἄνθρωπος,, δοτική πληθυντικού).
β. ἐν ...................(ἡ ὁδός, δοτική ενικού)
γ. ........................(ἡ ἄμπελος, ονομαστική πληθυντικού) ..................................
δ. …………………( ὁ οἶνος, αιτιατική ενικού) παρέχουσιν.

Μονάδες 2
2. Να συμπληρώσετε τα κενά με τους κατάλληλους τύπους:
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

χορεύεις
κλέπτομεν
πείθετε
διώκουσιν
2

Μονάδες 3
Γ3. Να μεταφέρετε στον άλλο αριθμό τις ακόλουθες φράσεις
οἱ στρατηγοί εἰσίν
ἐγώ πράττω
ὑμεῖς γράψετε
ὁ φανός λάμπει
Μονάδες 4

3

