
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ 

 

Για την αξιολόγηση του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών Α΄ Γυμνασίου με τη 

χρήση εξεταστικού δοκιμίου προτείνεται όπως: 

 Για κάθε μέρος του μαθήματος (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνική 

Γραμματεία) διεξάγεται ξεχωριστό διαγώνισμα. 

 Συστήνεται όπως το διαγώνισμα διεξαχθεί, αφού ολοκληρωθεί η διδασκαλία 

τουλάχιστον και της Ενότητας 4. Είναι βασικό οι μαθητές να έχουν έρθει σε 

επαρκή επαφή με τον αρχαιοελληνικό λόγο, το μορφοσυντακτικό της σύστημα 

(γραμματική, συντακτικό) και το λεξιλόγιο. 

 Το διαγώνισμα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας βαθμολογείται στην κλίμακα 

του 100 και περιλαμβάνει ασκήσεις από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

 

ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

Α. Oργάνωση και κατανόηση κειμένου 30-35 μον. 

Β. Ορθογραφία 10 μον. 

Γ. Λεξιλόγιο 15 μον. 

Δ. Mορφοσυντακτικά φαινόμενα 40-45 μον. 

 

 Για κάθε μέρος προτείνεται η εξής οργάνωση των ασκήσεων: 

Μέρος Α: 2-3 ασκήσεις βασισμένες σε κείμενο (όχι μόνο ασκήσεις αντιστοίχισης 

ή οργάνωσης προτάσεων σε σειρά) 

Μέρος Β: 2 ασκήσεις 

Μέρος Γ: 2 ασκήσεις 

Μέρος Δ: 4-5 ασκήσεις (ισορροπημένης αξιολόγησης μορφολογικών και 

συντακτικών φαινομένων). 

 

Το δειγματικό διαγώνισμα που ακολουθεί δεν αποτελεί ένα ολοκληρωμένο 

διαγώνισμα, αλλά παρουσιάζει τύπους ασκήσεων που μπορούν να 

αξιοποιηθούν για την αξιολόγηση του καθενός από τα τέσσερα μέρη του 

διαγωνίσματος. Τονίζεται ότι ένα εξεταστικό δοκίμιο δεν θα περιλαμβάνει όλα 

τα είδη των ασκήσεων που παρουσιάζονται στο δειγματικό, αλλά θα γίνεται 

επιλογή. Δυνατόν, επίσης, να υπάρχει μικρή απόκλιση από την προτεινόμενη 

κατανομή των μονάδων, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν σε κάθε 

συγκεκριμένο δοκίμιο αξιολόγησης. 

 

 



Οι ερωτήσεις και ασκήσεις δεν διαφέρουν από αυτές που εφαρμόζονται και κατά 

την επεξεργασία κάθε ενότητας και υπάρχουν στο σχολικό εγχειρίδιο και το Βιβλίου 

του καθηγητή. Επαφίεται στον/στην εκπαιδευτικό να καταρτίσει το συγκεκριμένο 

διαγώνισμα που θα εφαρμόσει στο τμήμα του/της κινούμενος/η στους άξονες που 

προτείνονται και παραμένοντας στη βασική φιλοσοφία προσέγγισης του 

μαθήματος.  

 

Επισημαίνεται επίσης ότι η διαδικασία της αξιολόγησης δεν πρέπει να περιορίζεται 

στο διαγώνισμα. "Πρέπει να πλαισιωθεί με διαδικασίες διαρκούς, ενεργητικής και 

δημιουργικής αξιολόγησης, οι οποίες να διαγιγνώσκουν την εμπέδωση δεξιοτήτων 

πέραν της αποστήθισης" (Πρόγραμμα Σπουδών, σ. 21). 

  



1. Ποῦ τὰ τόξα; Ποῦ δόρυ, 

ξίφος, κυνῆ; 

2. Ὀδυσσεῦ, πρὸς τί οἱ οἰκέται 

ὅπλα τοσαῦτα κομίζουσι; 

3. Ἑλένης, ἣ καλλίστη γυναικῶν 

ἐλέγετο πάλαι; 

4. Οὐκ αὐτίκα δώσεις ἀσπίδα; 

Σὺ δὲ κόμιζε θώρακα, ...  
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Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (30-35 μονάδες) 

 Αρίθμησε τις πιο κάτω προτάσεις, έτσι ώστε να σχηματίζουν έναν 

ολοκληρωμένο διάλογο. 

Ἐπὶ στρατείαν; Οὐδόλως ἐννοῶ. Ἐχθρὸν οὐδένα νομίζομεν.   

Καὶ πάντες οἱ ἐξ Ἑλλάδος βασιλεῖς ἤδη ἐν Σπάρτῃ εἰσί, ὡς ἐγὼ πυνθάνομαι.                     

Οὔπω ἤκουσας, ὦ Πηνελόπη; Ἐπὶ στρατείαν οἱ ἄνδρες συνάγονται.  

Ὀδυσσεῦ, πρὸς τί οἱ οἰκέται ὅπλα τοσαῦτα κομίζουσι;  

 

 Σύνδεσε τις προτάσεις, έτσι ώστε να ολοκληρώνεται το νόημα. Γράψε τον 

σωστό αριθμό δίπλα από κάθε γράμμα. 

Α - Τίς ἡ αἰτία τῆς μετοικίσεως; 1 ἀλλ’ οὐ πάνυ σθένει διὰ το γῆρας. 

Β - Σπεύδει ἐκ τῆς ὁδοῦ 2 Ὅτι ὁ βίος ἐν Δελφοῖς οὐ πάνυ ῥᾴδιος ἦν. 

Γ - Εἴ τις γείτων ἐστί 3 ὅτι καλλίστη θεῶν ἐστιν. 

Δ - Δώσω μῆλον Ἀφροδίτῃ 4 λέγε ὡς ὁ δεσπότης ἄπεστιν. 

 

 Βάλε στη σωστή σειρά τις λέξεις, ώστε να σχηματιστούν ολοκληρωμένες 

προτάσεις. 

νεανίας  ἡ  ἔλεγεν  τις  μετέωρός  γῆ  ἐστι  ὡς 

ἅπαντα  οἴκου  φέρω  τοῦ  τὰ  αὐτὸς 

 Επίλεξε και κύκλωσε τη λεζάντα που ταιριάζει στο κάθε σκίτσο.  

 

α. 

 

                                                                                      

   

 

 

 



1. Πᾶσαι καλαί ἐστε, καλλίονες γυναικῶν 

ἃς ἐγὼ εἶδον ἄχρι σήμερον.  

2. Προσδίκαζε τὸ μῆλον ἐμοί, καὶ ποιήσω 

σε Ἀσίας ἡγεμόνα, δώσω δὲ παῖδας 

ὀλβίους.  

3. Νεανίας ἐστὶ καλός, ὄνομα δὲ αὐτῷ 

Πάρις.  

4. Ἄξω τὰς θεὰς πρὸς τὸν βουκόλον.  

 

β.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Μελέτησε τα κείμενα των εικόνων που ακολουθούν και απάντησε στις 

ερωτήσεις.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α. Ποιες λέξεις δείχνουν ότι οι λεζάντες 5 και 6 συνδέονται αντιθετικά;  

           β. Με ποιον τρόπο δηλώνεται η διάκριση παρόντος - παρελθόντος; 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



γ. Ποια είναι η θέση της Αγαρίστης για τις επιλογές της Μεγάρας; Ποιες λέξεις ή 

φράσεις δηλώνουν τη θέση αυτή;  

δ. Στις λεζάντες που προηγούνται (9, 14-20) να εντοπίσεις και να καταγράψεις τρεις 

προθέσεις, οι οποίες, σε συνδυασμό με τις λέξεις που ακολουθούν, δηλώνουν τόπο. 

ε. Τι δηλώνει η φράση «ἐπὶ τὴν θήραν»; (λεζάντα 20) 

στ. Να καταγράψεις τρεις συνδέσμους που υπάρχουν στις λεζάντες που προηγούνται. 

 

 Απάντησε τις ακόλουθες ερωτήσεις με ολοκληρωμένες προτάσεις στα 

αρχαία ελληνικά. Τα κείμενα που προηγήθηκαν θα σε βοηθήσουν. 

α. Τίς ἐστι Ἡρακλέους ἐπίκουρος ἀγαθὸς; 

β. Τί φέρει Ἡρακλῆς; 

γ. Διὰ τί ὁ βίος ἐν Δελφοῖς οὐ πάνυ ῥᾴδιος ἦν. 

γ. Πόθεν ἔρχονται οἱ φιλόσοφοι; 

 

Β. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ (10 μονάδες) 

 Υπαγόρευση μιας μικρής λεζάντας ή τμήματος αυτής στους μαθητές. 

 Τοποθέτησε σωστά τους τόνους και τα πνεύματα στην πρόταση που 

ακολουθεί. 

(κάθε τόνος, πνεύμα ή υπογεγραμμένη, αν υπάρχει, θα βαθμολογηθούν ξεχωριστά) 

 

Αθηναζε πορευομαι. Εξετασεις πολλαι γιγνονται περι των οντων. 

(Οι προς ορθογραφική εξέταση λεζάντες θα πρέπει να καθοριστούν εκ των 

προτέρων και να γνωστοποιηθούν στους μαθητές. Οι δύο τύποι ασκήσεων που 

προηγούνται πιθανόν να εφαρμοστούν στο εξεταστικό δοκίμιο Β΄ τετραμήνου, 

οπότε θα έχει προηγηθεί επαρκής εξάσκηση στην τάξη). 

 

 Συμπλήρωσε  τις καταλήξεις που λείπουν. 

Μεγάρα οὐ πέμπ_ _  ἔτι  τὰ τέκν_ εἰς ἀγορ_ _. 

Πολ_ _ _  γὰρ ξέν_ _  φιλόσοφ_ _ ἐπιδημ_ _ _ _ _. 

 

 Συμπλήρωσε με ε ή αι. 

α. Ἑλένη καλλίστη τῶν γυναικῶν λέγετ__. 

β. Χαίρετ_, ὦ διδάσκαλοι! 



γ. Ὀδυσσεὺς πυνθάνετ__ ὅτι οἱ ἐξ Ἑλλάδος βασιλεῖς ἐν Σπάρτῃ συνάγοντ__. 

δ. Λαβ__ τὸ τόξον καὶ ἐλθ__ εἰς τὴν ἀγορὰν. 

ε. Οἱ οἰκέτ__ ὅπλα κομίζουσι. 

στ. Αἱ ἀγροικί__ πάνυ καλαί εἰσιν. 

ζ. Ἀκούετ_, ὦ τέκνα! 

 

Γ. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ (15 μονάδες) 

 Γράψε στα αρχαία ελληνικά μία συνώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις που 

ακολουθούν: 

ἑταῖρος  ………………………………………………….. 

δοῦλος   ………………………………………………….. 

νέος   ………………………………………………….. 

πολέμιος  ………………………………………………….. 

 

 Γράψε μια λέξη στα νέα ελληνικά που ανήκει στην ίδια οικογένεια λέξεων με τη 

λέξη που σου δίνεται στα αρχαία ελληνικά. 

ὁρῶ   ………………………………………………….. 

διαλέγομαι  ………………………………………………….. 

μετέωρος  ………………………………………………….. 

ἅπτομαι  ………………………………………………….. 

γάστρων  ………………………………………………….. 

 

 Διάγραψε τη λέξη που δεν ταιριάζει. 

ἀκούω, αἰσθάνομαι, πυνθάνομαι, πωλῶ 

Ἕλληνες, βάρβαροι, φιλόσοφοι, Κορίνθιοι 

ἑταῖρος, λῷστος, ἕτερος, φίλτατος 

τυρός, λίθος, κρόμμυον, σκόροδον 

ἀσπίς, θώραξ, χωρίον, κυνῆ 

 



 Αντιστοίχισε τις λέξεις της πρώτης στήλης με το κατάλληλο ερμήνευμα στη 

δεύτερη στήλη (περισσεύει ένα ερμήνευμα). Δίπλα από κάθε γράμμα γράψε τον 

σωστό αριθμό. 

Α- ληρῶ 1 κυνήγι 

Β- ἄγω 2 πληροφορούμαι 

Γ- φιλῶ 3 κατηγορία 

Δ- Στρατεία 4 νομίζω 

Ε- Πυνθάνομαι 5 εκστρατεία 

Στ- Θήρα 6 αγαπώ 

Ζ- αἰτία 7 οδηγώ 

Η-  8 λέω ανοησίες, παραφέρομαι 

 

Δ. ΜΟΡΦΟΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (40-45 μονάδες) 

 Συμπλήρωσε τις προτάσεις με το σωστό ρήμα:   

 

α. Ἐξ ὅτου γὰρ ὁ ἀγὼν .................., θόρυβος πολὺς ἐν τῇ ὁδῷ ἐστιν. 

β. Νῦν δὲ αὐτὸς .............. ἅπαντα τὰ τοῦ οἴκου. 

γ. Τίς ...................τοῦ ἱματίου; 

δ. Οὗτος ἐν τοῖς γυμνασίοις φανερῶς τοῖς νέοις...........  

ε. Πόλεμον......................... 

      στ. Οἱ οἰκέται ὅπλα ............................... 

 Συμπλήρωσε στις ακόλουθες προτάσεις την πρόθεση που λείπει:  

 

 

α. Ἔπεμψα τοῦτον .................ὑμᾶς.  

β. Σωκράτης οὐ διδάσκει ...................τῶν μετεώρων.  

γ. ...................στρατείαν οἱ  ἄνδρες συνάγονται.  

δ.  ............χρόνου ὁρῶ σε πάλιν.  

ε. Πᾶσι τοῖς .............τῷ τόπῳ παράδειγμα ποιήσω.  

στ. Πληγὰς λαμβάνω  ἀεὶ ............τὰς πληγάς.  

 

ἄγεται, φέρει, λαμβάνεται, διαλέγεται, κομίζουσι, παρασκευάζομαι 

 πρὸς   ἐπὶ   ἐν   περὶ   διὰ 



 Συμπλήρωσε με την κατάλληλη πτώση της λέξης που βρίσκεται στην 

παρένθεση.  

α.  Οὐδέν ἐστιν ἐν .....................λόγου ἄξιον. (ἡ οἰκία) 

β. Ἑλλήνων ἔθνη ἐπὶ ...................... πλέομεν. (Τροία) 

γ. Ἦλθες εἰς ..........................ἐπ’ αὐτήν. (πόλεμος) 

δ. Σπεύδει ἐκ ........................(ἡ ὁδός) 

ε. Τροία πόρρω ........................  τῆς ἡμετέρας κεῖται. (νῆσος) 

στ. Πάντες πορεύονται εἰς τὴν ἀγορὰν πλὴν .................(ἐγώ) 

 

 Συμπλήρωσε με τον κατάλληλο τύπο του ρήματος εἰμί από το διπλανό πλαίσιο.  

α. Θεράποντες,  ποῦ ................. 

β. Οἱ ἐξ Ἑλλάδος βασιλεῖς ἐν Σπάρτῃ .................. 

γ. Ἡμεῖς  φιλάργυροι.......................  

δ. Οὐδέν .................ἄξιον.  

 

 Επίλεξε τη σωστή λέξη, για να συμπληρώσεις τα κενά.  

α. Πηνελόπη  κατέλιπεν (ἐμός/ἐμοί) ............................τὸν θώρακα.  

            β. Ἰόλαος πάνυ (καλῶς, καλός) ..........................ἐστι.  

           γ. Πράξανδρος ὁ Κορίνθιος, ὁ ..................(ἡμέτερος/ ἐμοῦ) ξένος.  

           δ. Ἐν Σπάρτῃ ἐχθρὸν .......................(οὔπω/ οὐδένα) νομίζομεν. 

 

 Τοποθέτησε στις προτάσεις που ακολουθούν τους συνδέσμους που υπάρχουν 

στο πλαίσιο. 

ὅτι   τε-καὶ   εἰ   ἢ   γὰρ   ἀλλὰ 

 

α. Φιλόσοφοι ………………….. σοφισταὶ ἐν Ἀθήναις συνάγονται. 

β. Ἀθηναῖος Ὅμηρον ψέγει …………… θεοὺς κλέπτας ἐποίησεν. 

γ. Ἀθηναῖος …………… Κορίνθιος φιλοσόφους φιλεῖ; 

δ. Θαυμάζω δ’ ………… οὐκ ἀκούεις ὅσας αἰτίας ἄνδρες χρηστοὶ φιλοσόφοις 

ἐπάγουσιν. 

εἰμί  
εἶ 
ἐστί (ν) 
ἐσμέν 
ἐστέ 
εἰσί (ν) 



ε. Οὔκ εἰσι γυναῖκες ………………… θεαί. 

στ. Οὐ φέρω τύχην ἐμήν. Δεσπότης …………… οὔ μοι πιστεύει.  

 

 Μετάφερε τις προτάσεις στον αντίθετο αριθμό (από τον ενικό στον πληθυντικό 

και αντίστροφα). 

α. Οἱ φιλόσοφοι φθείρουσι τὰ τέκνα. 

β.  Βαδίζω πρὸς τὸ πρυτανεῖον. 

γ. Οἱ οἰκέται ὅπλα κομίζουσι. 

δ. Ἐχθροὺς οὐκ ἔχομεν. 

 

 Συμπλήρωσε τα κενά των προτάσεων με το ρήμα στον σωστό τύπο. 

α. Ὁ δοῦλος πληγὰς …………………  διὰ τὰς κλοπάς. (λαμβάνω) 

β. Φιλόσοφοι πολλοὶ περὶ τῶν μετεώρων …………… (λέγω) 

γ. Ἡ γυνὴ ……………….  ἡμᾶς εἰς ὄρος. (ἄγω) 

δ. Σὺ οὐκ ἐν τῇ οἰκίᾳ …………………..  (παραμένω) 

ε. Ἀθηναῖος καὶ Κορίνθιος Ἀθήναζε ………………… (πορεύομαι) 

 

 Τι μέρος του λόγου είναι οι ακόλουθες λέξεις; Γράψε την κάθε λέξη στη σωστή 

στήλη. 

(Η άσκηση μπορεί να είναι μικρότερη, π.χ. να ζητηθούν λιγότερα μέρη του λόγου) 

 

Πρός, θόρυβος, ὁρῶ, τέκνον, φανερῶς, φανερός, ἐν, γάρ, ὅτι, λαμβάνομαι, 

καινός, καλῶς, ἀγορά, ἀκούω, διά, δικαίως, οὖν, πρῶτος. 

 

ΡΗΜΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

      

      

      

 

 

 


