
 

Αρχαία Ελληνικά από πρωτότυπου 
 
  Α.  Κείμενο : « η ομορφιά δεν είναι το παν ».  Μύθος του Αισώπου   
  
 Β. Ερωτήσεις                               .  
I. 1) Ποια είναι η εντύπωση που σχηματίζει το ελάφι είχε από την εξωτερική του εμφάνιση 

καθώς κοιτάζει την εικόνα του στο νερό;  Στη συνέχεια επιβεβαιώνεται ή διαψεύδεται αυτή η 
εκτίμηση και με ποιο τρόπο;                                

           2) Τι νομίζετε ότι διδάσκει ο μύθος;  Είναι διαχρονικό το μήνυμά του;                              
II. 1)Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με την κατάλληλη  λέξη απ αυτές 

που δίνονται στις παρενθέσεις.  
          α) Οι νέοι σήμερα πρέπει να είναι…………………………………… και να               

συμμετέχουν στα κοινά ( πολιτισμένοι,  απολίτιστοι  πολιτικοποιημένοι ).  
  β)Είναι βαρύς……………………………………. της δουλείας ( η ζευξη,  ο ζυγος,      το 
διαζύγιο ).  
  γ) Η τέχνη που κυριάρχησε στην αρχαία Ελλάδα με κύρια χαρακτηριστικά τα γεωμετρικά 
σχήματα ονομάστηκε ……………………………( γεωλογική,  γεωμετρική, γεωδυναμική).   

          δ)Προσπαθούσε να…………………………………… τα δάκρυά της αλλά δεν τα   
κατάφερε. ( επικρατώ,συγκρατώ, τρομοκρατώ ).  
ε) Με τη νική του αυτή έφτασε στο…………………………………………… της δόξας 
του. ( υπόγείο,περίγειο, απόγειο ).   
 
2)Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α΄με τις λέξεις της στήλης Β΄ και να 
σχηματίσετε ονοματικά σύνολα.   
             Α΄                                                                                          Β΄ 
Πατρική                                                                                      αμάρτημα.   
Πατροπαράδοτο                                                                           στοργή 
 Προπατορικό                                                                             κειμήλιο 
 Φιλόπατρις                                                                                   νέος 
πατριός                                                                                        βάναυσος.  

III. 1)Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο των ρημάτων που δίνονται στις 
παρενθέσεις.  

1) Οι Θηβαίοι ………………………………τας σπονδάς ( λύω,  αόριστος ).  
2)Ο πονηρός άνθρωπος ……………………………..πολιν ( βλάπτω, μελλών ). 
3)  Ο στρατηγός του   Δαρείού επί τας νήσους……………….. ( εισβάλλω, παρατατικός ).   
4) Ημείς,  ώ  άνδρες,  την  πολιτικήν  αρετήν      ……………….(διδάσκω,  παρακείμενος) 
5) Ημείς………………………πείθεσθαι  τοίς  νόμοις. ( βουλεύομαι,  αόριστος ).  
 
2) Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση  του άλλου αριθμού:                            
Τον αγρόν,  των  μαθητών,  τω γέροντι,  των θαλασσών,  ο ιππεύς. 

 
IV. 1)Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τα αντικείμενα ή κατηγορούμενα: 

α)Ζεύς  ήν πατήρ ανδρών τε θεών τε. 
β)  Η μωρία δίδωσιν ανθρώποις κακά.  
γ)Εβούλοντο  σώσαι την πόλιν.  
δ) Πολιτεία τροφή ανθρώπων εστί. 



 

 
 2)Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως προς τους όρους τους.  
α) Ο επιμελής μαθητής εστίν  επαίνου άξιος.  
β)Ακαρνάνες και Αμφιλόχιoι  συμμαχίαν εποιήσαντο.  
 γ)Ο Σωκράτης ήν  σοφός.   
δ)Κατέλαβον τα μακρά τείχη. 

  


