ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Α΄. Κείμενο: Ενότητα 7, Ένας στοργικός ηγέτης, Ξενοφῶν, Ἀγησίλαος 7.1-3
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’. Ερωτήσεις
1. Σύμφωνα με το κείμενο να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά του ιδανικού ηγέτη.
(3 μονάδες)
2. Θυμάστε την ετυμολογία του ονόματος Ἀγησίλαος; Έχοντας στο μυαλό σας την ετυμολογία της
λέξης Αγησίλαος, πιστεύετε ότι ο Αγησίλαος ήταν εκτός από ηγέτης και παιδαγωγός; Υπάρχουν
στοιχεία του κειμένου που μας δείχνουν κάτι τέτοιο;
(3 μονάδες)
3. Πράττω: Να κλίνετε το ρήμα σε όλους τους χρόνους της υποτακτικής.
(3 μονάδες)
4. «Τίς γὰρ ἄν ἠθέλησεν ἀπειθεῖν ὁρῶν τὸν βασιλέα πειθόμενον;»: Στην πρόταση αυτή η αντωνυμία
τίς είναι ερωτηματική ή αόριστη; Για ποιον λόγο; Να την κλίνετε στα τρία γένη και στους δυο
αριθμούς.
(3 μονάδες)
5. ἀληθὴς: Να κλιθεί το επίθετο στα τρία γένη και στους δυο αριθμούς. (2 μονάδες)
6. Να βρείτε στο κείμενο τρεις μετοχές και να τις χαρακτηρίσετε συντακτικά. (3 μονάδες)
7. Να βρείτε στο κείμενο τρία απαρέμφατα και να προσδιορίσετε το είδος τους. (3 μονάδες)
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