ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ
ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Α΄. Κείμενο: Ενότητα 2, Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή.
Ἂλλ’ ἐπεὶ τῶν πολεμίων ὁ στόλος τῇ Ἀττικῇ κατὰ τὸ Φαληρικὸν τοὺς πὲριξ ἀπέκρυψεν
αἰγιαλούς, πάλιν ἐπάπταινον οἱ Πελοποννήσιοι πρὸς τὸν Ἰσθμόν. Ἔνθα δὴ ὁ Θεμιστοκλῆς
ἐβουλεύετο ο καὶ συνετίθει τὴν περὶ τὸν Σίκινον πραγματείαν. Ἦν δὲ τῷ μὲν γένει Πέρσης ὁ
Σίκινος, αἰχμάλωτος, εὔνους δὲ τῷ Θεμιστοκλεῖ καὶ τῶν τέκων αὐτοῦ παιδαγωγός. Τοῦτον
ἐκπέμπει πρὸς τὸν Ξέρξην κρύφα, κελεύσας λέγειν ὅτι Θεμιστοκλῆς ὁ τῶν Ἀθηναίων
στρατηγὸς αἱρούμενος τὰ βασιλέως ἐξαγγέλλει πρῶτος αὐτῷ τοὺς Ἕλληνας ἀποδιδράσκοντας,
καὶ διακελεύεται ἐπιθέσθαι καὶ διαφθεῖραι τὴν ναυτικὴν δύναμιν ἐν ᾧ ταράττονται τῶν πεζῶν
χωρὶς ὄντες. Ταῦτα δ’ ὁ Ξερξης ὡς ἀπ’εὐνοίας λε- λεγμένα δεξάμενος, ἥσθη καὶ εὐθὺς ἐξέφερε
πρὸς τοὺς ἡγεμόνας τῶν νεῶν, διακοσίαις ναυσὶν ἀναχθέντας ἤδη, διαζῶσαι τάς νήσους, ὅπως
ἐκφύγοι μηδεὶς τῶν πολεμίων.
Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, Θεμιστοκλῆς 12.2-6 (διασκευή)
Β’. Ερωτήσεις
1. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις χρησιμοποιώντας με ακρίβεια τα λόγια του κειμένου.
α. « Τοῦτον ἐκπέμπει πρὸς τὸν Ξέρξην κρύφα, κελεύσας λέγειν ὅτι Θεμιστοκλῆς ὁ τῶν
Ἀθηναίων στρατηγὸς αἱρούμενος τὰ βασιλέως ἐξαγγέλλει πρῶτος αὐτῷ τοὺς Ἕλληνας
ἀποδιδράσκοντας, καὶ διακελεύεται ἐπιθέσθαι καὶ διαφθεῖραι τὴν ναυτικὴν δύναμιν ἐν ᾧ
ταράττονται τῶν πεζῶν χωρὶς ὄντες»: Να μεταφράσετε το παραπάνω απόσπασμα και να
διευκρινίσετε σε τί αναφέρεται.
β. Πώς χαρακτηρίζετε τον Θεμιστοκλή με βάση το κείμενο και για ποιους λόγους;
(6 μονάδες)
2. Να γράψετε 5 παράγωγες λέξεις (σύνθετες ή απλές) της λέξης λόγος καθώς και τη
σημασία τους.
(4 μονάδες)
3. διαγράφω: Να κλίνετε τον Αόριστο και τον Παρακείμενο του ρήματος.
(5 μονάδες)

4. Να γράψετε τους τύπους των παρακάτω ουσιαστικών που ζητώνται:
(5 μονάδες)
ἱππεύς

 γενική ενικού………………………… / /αιτιατική

πληθυντικού……………………..
αἴσθησις

 κλητική ενικού………………………/ /δοτική

πληθυντικού…………………………….
κόραξ

 δοτική ενικού……………………...//δοτική

πληθυντικού……………………………...
γύψ

γενική ενικού…………………..…..//αιτιατική

πληθυντικού…………………………….
ἔρις

κλητική ενικού………………...….//δοτική

πληθυντικού………………………………….

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!

