
 

Ἐξέτασις τῆς Ἑλληνικῆς γλώττης Α΄ 

 

 

 

Ὄνομα· _____________________________________________________ 

Ἡμέρα· _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 Βαθμολογίαι 

   25% 

Γραπτὴ κατανόησις / 10 %  

Γραπτὴ παραγωγή / 26 %  

Ἀκουστικὴ κατανόησις / 10 %  

Προφορικὴ παραγωγή / 10 %  

    

 Σύνολον  

 

 



ΓΡΑΠΤΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΙΣ 

Φυτεύομεν μὲν ἥμερα δένδρα καὶ λάχανα ἐν τῷ κήπῳ, ὅς ἐστιν ἐγγὺς τῆς 

οἰκίας. Τὰ δένδρα, ἃ φυτεύομεν, ἐστὶ ταῦτα· ἐλαίαι τε καὶ συκαὶ καὶ ἄμπελοι. Ταῦτα δὲ 

τὰ δένδρα φέρει καρπούς. Ἐσθίομεν οὖν τοὺς καρπούς τε καὶ τὰ λάχανα, καὶ πίνομεν 

οἶνον, ὃν ποιοῦμεν ἐκ τῶν σταφυλῶν. 

Ἔστι δὲ ἄγρια δένδρα ἐπὶ τῶν λόφων, ἀλλὰ οὐ φυτεύομεν ταῦτα τὰ δένδρα. 

Λόφοι δὲ περιέχουσι τὸ χωρίον, ἐν ᾧ ἡ οἰκία καὶ ὁ κῆπός εἰσιν. 

Ἐκ δ΄ ἀριστερᾶς τοῦ κήπου ἔχομεν ἥμερα ὀρνίθια, ἃ τίκτει καθ΄ ἡμέραν ᾠὰ ἐν 

τῇ καλιᾷ. Καὶ καθ΄ ἡμέραν ἐγὼ καὶ ὁ Στέφανος λαμβάνομεν τὰ ᾠὰ ἐκ τῆς καλιᾶς καὶ 

φέρομεν ταῦτα εἰς τὴν οἰκίαν. Ἡμεῖς οὖν τρέφομεν τὰ ἥμερα ὀρνίθια καὶ ταῦτα        

καθ΄ ἡμέραν τίκτει ᾠὰ ἡμῖν. Ἐσθίομεν δὲ καὶ ᾠά τε καὶ ἥμερα ὀρνίθια. 

Ἐπὶ δὲ τῶν λόφων λαμβάνομεν καὶ τὰ ᾠὰ τῶν ἀγρίων ὀρνιθίων. 

Ἀναβαίνομεν δ’ ἐγὼ καὶ ὁ ἀδελφὸς ἐπὶ ὑψηλὸν δένδρον, διότι καλιά ἐστιν ἐπὶ τῶν 

κλάδων, καὶ ὁρῶμεν ἐν τῇ καλιᾷ νεόττια, ἃ ἀνοίγει τὸ ῥυγχίον. Καταβαίνομεν οὖν 

εὐθὺς κατὰ τὸ δένδρον, ἐπειδὴ ᾠὰ οὔκ ἐστιν. 

 

Α΄.- Ἀπόκριναι πρὸς τὰ ἐρωτήματα. 

α’. Ποῦ ὁ κῆπός ἐστιν; 

β’. Τί ἐσθίουσιν; 

γ’. Τίνες φέρουσιν ᾠὰ εἰς τὴν οἰκίαν; 

δ’. Ποῦ ἀναβαίνουσιν; 

ε’. Διὰ τί καταβαίνουσιν εὐθύς; 

 

Β΄.- Ἐπεῖπε ἀληθῶς ἢ ψευδῶς. 

  ἀληθῶς ψευδῶς 

α’. Φυτεύουσι τὰ ἥμερα δένδρα.   

β’. Τὰ ἥμερα ὀρνίθια ἐστὶν ἐκ δεξιᾶς τοῦ κήπου.   

γ’. Οὐκ ἐσθίουσιν ᾠὰ τε καὶ ἄγρια ὀρνίθια.   

δ’. Μικρόν ἐστι τὸ δένδρον, ἐφ’ ὃν ἀναβαίνουσιν.   

ε’. Λαμβάνουσιν ᾠὰ ἀπὸ τῆς καλιᾶς τοῦ δένδρου.   



ΓΡΑΠΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Α΄.- Ἐπεῖπε ὀρθῶς. 

α’. Ἡμεῖς φυτεύομεν …   β’. Φέρομεν ... εἰς τὴν οἰκίαν 

 α’. συκαῖς καὶ ἀμπέλοις   α’. ἡ ᾠὰ 

 β’. συκὰς καὶ ἀμπέλους   β’. τῶν ᾠῶν 

 γ’. συκαὶ καὶ ἀμπέλοι    γ’. τὰ ᾠὰ 

γ’. Ἡ καλιᾶ ἐστιν ἐπὶ ...    δ’. Ἀναβαίνομεν ἐπὶ ... 

 α’. τοῦ κλάδου     α’. τοῦ δένδρου 

 β’. τὸν κλάδον     β’. τὸ δένδρον 

 γ’. τῷ κλάδῳ     γ’. τῷ δένδρῳ 

 

Β΄.- Πλήρωσον τῷ ῥήματι. 

α’. Ἡμεῖς _________________ οἶνον ἐκ τῶν σταφυλῶν.  (ποιέω, ῶ) 

β’. Τὰ ὀρνίθια _________________ ᾠὰ καθ’ ἡμέραν.   (τίκτω) 

γ’. Ὁ Ἀλέξανδρος ἐπὶ τὸ δένδρον _________________ .  (ἀναβαίνω) 

δ’. Τὰ ᾠὰ ἐν τῇ καλιᾷ _________________ .    (εἰμί) 

ε’. Ὁ Ἀλέξανδρος καὶ ὁ Στέφανος _________________ καλιάν. (βλέπω) 

 

Γ΄.- Γράψον μίᾳ φράσει. 

α’. Ἔστιν ἥμερα δένδρα καὶ λάχανα ἐν τῷ κήπῳ. Ὁ κῆπός ἐστιν ἐγγὺς τῆς οἰκίας 

 

β’. Ἐκ τῶν σταφυλῶν ποιοῦμεν οἶνον. Πίνομεν οἶνον. 

 

γ’. Ἐπὶ τῶν κλάδων ἐστὶ καλιά. Ἐν τῇ καλιᾷ ὁρῶμεν νεόττια. 

 

Δ΄.- Ἐν τῇ γλώττῃ σου. 

κατὰ + ῥόος    ______________________________ 

σπέρματος + ζῷον + εἶδος  ______________________________ 

ὀρνίθιον + μαντεία   ______________________________ 

φυτόν + φαγεῖν   ______________________________ 

 

Ε΄.- Γράψον·  ποῦ οἰκεῖς;  



ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΙΣ 

 

Α΄. Ἐπεῖπε τὴν ἀληθῆ ἀπάντησιν. (11 G. b. ST) 

 α’. Ὁ Ἀλέξανδρος καὶ ἡ Ἑλένη εἰσὶν … 

  α’. ἐν τῇ οἰκίᾳ 

  β’. ἐπὶ τῶν λόφων 

  γ’. ἐν τῷ κήπῳ 

 β’. Φυτεύουσι … 

  α’. πολλὰ δένδρα 

  β’. λάχανα  

  γ’. πολλὰ δένδρα καὶ ἄλλα φυτά  

 γ’. Τὸ σῦκόν ἐστι … 

  α’. καρπός 

  β’. δένδρον  

  γ’. συκῆ 

 δ’. Ἀπὸ τῆς ἀμπέλου δρέπουσιν … 

  α’. σταφυλάς 

  β’. δένδρον 

  γ’. οἶνον  

 ε’. Τὰ κρόμυα καὶ τὰ σκόροδά ἐστιν … 

  α’. ῥάφανοι 

  β’. σέλινα 

  γ’. λάχανα  

 

Β- Ἐπεῖπε ἀληθῶς ἢ ψευδῶς. (13 D. b. Ζ) 

  ἀληθῶς ψευδῶς 

α’. Καταβαίνουσι πολλάκις κατὰ τὰ δένδρα.   

β’. Ζητοῦσι τὰ ᾠὰ τῶν ἀγρίων ὀρνιθίων.   

γ’. Τὰ ᾠά ἐστιν ἐν ταῖς καλιαῖς.   

δ’. Τὸ ᾠόν ἐστι μικρὸν καὶ στρογγύλον.   

ε’. Ἡ Ἑλένη οὐ ἐθέλει ἀναβαίνειν ἐπὶ τὰ δένδρα.   

 



 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 

Α΄.- Ἀναγιγνώσκε. 

 

Λέγω σοι, ὦ φίλε, ὅτι ἐν τῇ τοῦ χωρίου οἰκίᾳ οἰκοῦμεν καὶ ὅτι ἐσμὲν τέκνα τοῦ 

Φιλίππου καὶ τῆς Εὐρυδίκης ἐγὼ καὶ ὁ Στέφανος καὶ ἡ Ἑλένη. Ἐν τῇ οἰκίᾳ ἡμῶν οἰκεῖ 

καὶ ἡ Χαρὰ, ἥ ἐστι τροφός. 

 

 

 

 

 

Β΄.- Ἐρωτήσεις. 

 

Χαῖρε! / Ἔρρωσο! 

Πῶς ἔχεις; 

Τί ὄνομά σοί ἐστιν; 

Ποῦ οἰκεῖς; 

Πόσων ἐτῶν εἶ; 

 

 

 


