
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 2 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΑΡΧΑΙΑ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ: Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 2 

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 Σίκιννον πραγματείαν. Ἦν δὲ τῷ μὲν γένει Πέρσης ὁ Σίκιννος, 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. Ποιο μήνυμα μετέφερε ο Σίκιννος στον Ξέρξη εκ μέρους του Θεμιστοκλή; 

β. Πώς αντέδρασε ο Ξέρξης σε όσα του διεμήνυσε ο Θεμιστοκλής; 

(4 μονάδες) 

2. Να γράψετε 4 παράγωγες λέξεις (σύνθετες ή απλές) της λέξης λόγος καθώς και τη σημασία τους. 

(2 μονάδες) 

3. Να σχηματίσετε για κάθε ρήμα τον κατάλληλο τύπο. 

παιδεύω (γ΄ πληθυντικό ενεστώτα): ………………… 

κηρύσσω ( α΄ ενικό παρατατικού): ……………….. 

πράττω (α΄ πληθυντικό μέλλοντα): …………………. 

διώκω (β΄ ενικό αορίστου): …………………. 

τοξεύω (γ΄ ενικό παρακειμένου): ……………….. 

ἐλπίζω (α΄ ενικό αορίστου): ……………… 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 2 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ἀθροίζω (γ΄ ενικό παρακειμένου): ………………. 

τρίβω (γ΄ πληθυντικό μέλλοντα): …………….. 

κρύπτω (α΄ ενικό υπερσυντελίκου): ………………. 

 (4 μονάδες) 

4. i) Να αναγνωρίσετε τους παρακάτω τύπους του κειμένου: ἀπέκρυψεν, ἐκπέμπει, κελεύσας 

ii) κελεύσας: Να σχηματίσετε τις μετοχές και τα απαρέμφατα όλων των χρόνων. 

(3 μονάδες) 

5. Να σχηματίσετε τις μετοχές και τα απαρέμφατα που λείπουν. 

Ενεστώτας  Μέλλοντας  Αόριστος  Παρακείμενος  

παύειν     

 ἡ ὁρίσουσα    

  κηρῦξαι   

   ὁ τετριφώς  

διαπράττειν     

 τὸ πεῖσαν    

   ἠλπικέναι  

(3 μονάδες) 

6. Να σχηματίσετε τις πτώσεις των τύπων που βρίσκονται σε παρένθεση. 

τῇ ………………….. (ἡ ψυχή)                τοῖς ……………………. (ὁ ταμίας) 

αἱ ………………….. (τὴν ναυτικὴν)                τῷ …………………… (αἰγιαλούς) 

τῆς …………………. (ἡ δόξα)              τοῖς …………………… (τῶν πολεμίων) 

τῶν ………………… (ἡ μέλισσα)         αἱ …………………… (ἡ νῆσος) 

τοῦ ……………….. (ὁ ἀθλητής)          τοῖς ………………….. (το δῶρον) 

ὦ ……………….. (ὁ ποιητής)               οἱ ……………….. (ὁ νεανίας)  

 (4 μονάδες) 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


