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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἅπαντες ἐπιστάμεθα ὅτι Ἀγησίλαος, ὅπου ᾢετο τὴν πατρίδα τι 

ὠφελήσειν, οὐ πόνων ὑφίετο, οὐ κινδύνων ἀφίστατο, οὐ χρημάτων 

ἐφείδετο, οὐ σῶμα, οὐ γῆρας προὐφασίζετο, ἀλλὰ καὶ βασιλέως ἀγαθοῦ 

τοῦτο ἔργον ἐνόμιζε, τὸ τοὺς ἀρχομένους ὡς πλεῖστα ἀγαθὰ ποιεῖν. Ἐν 

τοῖς μεγίστοις δέ ὠφελήμασι τῆς πατρίδος καὶ τόδε ἐγὼ τίθημι αὐτοῦ, ὅτι 

δυνατώτατος ὤν ἐν τῇ πόλει φανερὸς ἦν μάλιστα τοῖς νόμοις λατρεύων. 

Τίς γὰρ ἄν ἠθέλησεν ἀπειθεῖν ὁρῶν τὸν βασιλέα πειθόμενον; […] Ὅς καὶ 

πρὸς τοὺς διαφόρους ἐν τῇ πόλει ὥσπερ πατὴρ πρὸς παῖδας προσεφέρετο. 

Ἐλοιδορεῖτο μὲν γὰρ ἐπὶ τοῖς ἁμαρτήμασιν, ἐτίμα δ’ εἴ τι καλὸν πράττοιεν, 

παρίστατο δ’ εἴ τις συμφορὰ συμβαίνοι, ἐχθρὸν μὲν οὐδένα ἡγούμενος 

πολίτην, ἐπαινεῖν δὲ πάντας ἐθέλων, σῴζεσθαι δὲ πάντας κέρδος 

νομίζων, ζημίαν δὲ τιθεὶς εἰ καί ὁ μικροῦ ἄξιος ἀπόλοιτο. 

 

Β. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ 

1. Τι θεωρούσε καθήκον του σωστού πολιτικού ο Αγησίλαος, σύμφωνα 

με τον Ξενοφώντα; 

2. Θα μπορούσε ο Αγησίλαος να χαρακτηριστεί, εκτός από ηγέτης, και 

«παιδαγωγός»; Ποια στοιχεία του κειμένου μπορούν να στηρίξουν 

αυτόν τον χαρακτηρισμό; 
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Γ. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ 

1. Να σχηματίσετε προτάσεις με τις παρακάτω λέξεις: πράκτορας, 

διαπραγμάτευση, πραξικόπημα, είσπραξη, πραγματικός 

 

 

Δ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

1. Να κλίνετε την αόριστη αντωνυμία τις στο ουδέτερο γένος. 

2. Να κλίνετε τον αόριστο του ρήματος πράττω στην οριστική, υποτακτική 

και ευκτική. 

3. Να γραφούν οι παρακάτω ρηματικοί τύποι στο χρόνο, την έγκλιση και 

το πρόσωπο που ζητείται 

 φυλάττω : β’ ενικό παρακειμένου υποτακτικής 

 πέμπω: γ’ πληθυντικό μέλλοντα ευκτικής 

 τάττω: α’ πληθυντικό ενεστώτα υποτακτικής 

 διαπράττω : γ’ ενικό παρακειμένου ευκτικής 

 παιδεύω : β’ πληθυντικό αορίστου οριστικής 

 

4. Να γράψετε τις παρακάτω συνεκφορές στην αντίστοιχη πτώση 

του άλλου αριθμού : 

 τούς καλούς κόρακας 

 ὁ εὐρύς ποταμός 

 τό τραχύ ἔδαφος 

 ἡ βραχεῖα βουλή 

 τά δημόσια χρήματα 

 

Ε. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ 

 

Να αναγνωρίσετε συντακτικά του όρους των παρακάτω 

προτάσεων: 

 ὁ νομοθέτης ἀπέδειξεν οὓς χρὴ δημηγορεῖν καὶ οὓς 

οὐ δεῖ λέγειν ἐν τῷ δήμῳ 

 Ἔδοξέ σοι, ὦ υἱέ, σῶσαι τὸν πατέρα. 

 Ἄξιον ἐστί μάχεσθαι περί εἰρήνης 


