
 

 

 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :   ΑΡΧΑΙΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2017 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 2 

Α΄. Κείμενο: Ενότητα 5η, Ο πλούτος της αττικής γης 
Τῶν Ἀθήνησι προεστηκότων ἔλεγόν τινες ὡς γιγνώσκουσι μὲν τὸ δίκαιον, διὰ δὲ τὴν τοῦ πλήθους πενίαν 
ἀναγκάζονται ἀδικώτεροι εἶναι περὶ τὰς πόλεις. Ἐκ τούτου ἐπεχείρησα σκοπεῖν εἴ πῃ δύναιντ’ ἂν οἱ πολῖται 
διατρέφεσθαι ἐκ τῆς ἑαυτῶν. Τοῦτο μὲν οὖν εὐθὺς ἀνεφαίνετό μοι ὅτι ἡ χώρα πέφυκεν οἵα πλείστας 
προσόδους παρέχεσθαι. Αἱ μὲν γὰρ ὧραι ἐνθάδε πρᾳόταταί εἰσιν· ἃ δὲ πολλαχοῦ οὐδὲ βλαστάνει ἐνθάδε 
καρποφορεῖ. Ὣσπερ δὲ ἡ γῆ, οὕτω καὶ ἡ περὶ τὴν χώραν θάλαττα παμφορωτάτη ἐστίν. Καὶ μὴν ὅσαπερ οἱ θεοὶ 
ἐν ταῖς ὥραις ἀγαθὰ παρέχουσι, καὶ ταῦτα πάντα ἐνταῦθα πρῳαίτα τα μὲν ἄρχεται, ὀψιαίτατα δὲ λήγει. Πρὸς 
τούτοις καὶ ἀΐδια ἀγαθὰ ἔχει ἡ χώρα. Πέφυκε μὲν γὰρ λίθος ἐν αὐτῇ ἄφθονος, ἐξ οὗ κάλλιστοι μὲν ναοί, 
κάλλιστοι δὲ βωμοὶ γίγνονται, εὐπρεπέστατα δὲ θεοῖς ἀγάλματα. Ἔστι δὲ καὶ γῆ ἣ σπειρομένη μὲν οὐ φέρει 
καρπόν, ὀρυττομένη δὲ πολλαπλασίους τρέφει ἢ εἰ σῖτον ἔφερε. Καὶ μήν ὑπάργυρός 
ἐστι.                                                            

Ξενοφῶν, Πόροι 1.1-5 (διασκευή) 

 

Β’. Ερωτήσεις  

1. Ποιον ισχυρισμό προβάλλουν μερικοί άρχοντες των Αθηναίων για να δικαιολογήσουν το ότι μερικές 

φορές αδικούν τους άλλους Έλληνες; Πώς αντιμετωπίζει αυτόν τον ισχυρισμό τους ο Ξενοφών; Ποια 

επιχειρήματα προβάλλει, για να στηρίξει την άποψη του; 

 (4 μονάδες) 

2. Ο Ξενοφών περιγράφει την Αττική ως τόπο με ιδανικό κλίμα και εξαιρετικές δυνατότητες και 

προοπτικές ανάπτυξης, Ποιες από αυτές πιστεύετε ότι έχουν αξιοποιηθεί από τους σύγχρονους 

Έλληνες, ποιες έχουν παραμεληθεί και ποιες έχουν χαθεί για πάντα;  

(4 μονάδες) 

3.  ∙ τό στάδιον: να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις ενικού αριθμού (πλάγιες πτώσεις είναι η γενική, η 

δοτική και η αιτιατική) 

     ∙ η νησος: να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις πληθυντικού αριθμού 

     ∙ ο άνθρωπος: να γραφούν η δοτική και αιτιατική ενικού και πληθυντικού αριθμού. 

  

(4 μονάδες) 

4. Να κλιθεί η προσωπική αντωνυμία ἐγώ, σύ και στα δύο πρόσωπα, στον ενικό και στον πληθυντικό.  

(2 μονάδες)   

5. Να βάλετε τους ζητούμενους τύπους της οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα ενεργητικής φωνής στις 

ακόλουθες προτάσεις χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα ρήματα που είναι σε παρένθεση:  

Ἐγὼ στρατεύω / στρατεύσω ἐπὶ τοὺς πολεμίους.  

Σὺ …………. / …………….. δικαίως. (ἄρχω)  



 

 

 

Οὗτος …………… / …………… ἐπιστολήν. (γράφω) 

 Ἡμεῖς …………… / ……………. τοὺς δικαστάς. (πείθω)  

Ὑμεῖς …………… / …………….. τὸ πρέπον. (πράττω)  

Οὗτοι ……………. / ………………. ὑμᾶς. (βλάπτω)  

(4 μονάδες) 

6. ὁ πολίτης: Να κλιθεί στον ενικό και πληθυντικό αριθμό. 

 

 (2 μονάδες). 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 


