ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ
ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΪΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 2
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. τήν πατρίδα, χρημάτων, ἀγαθά, τον βασιλέα, τῆς πατρίδος, πατήρ, πολίτην, ἄξιος, τοῖς
νόμοις, μικροῦ, λατρεύων, νομίζων: Να γράψετε τους παραπάνω τύπους του κειμένου στην ίδια
πτώση του άλλου αριθμού.
(6 μονάδες)
2. βλάπτει, ἠλλαξάμεθα, τεταράχασιν: i) Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο, του ίδιου χρόνου, της ίδιας
φωνής στην Υποτακτική και Προστακτική.
ii) Να γράψετε τις μετοχές και τα απαρέμφατα των παραπάνω ρημάτων, στον χρόνο που
βρίσκονται, στην ίδια φωνή.
(6 μονάδες)
3. Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τα απαρέμφατα και τις μετοχές. Στη συνέχεια, να
αναγνωρίσετε το είδος τους και να βρείτε τα υποκείμενά τους.
- «..ὅτι δυνατώτατος ὤν ἐν τῇ πόλει φανερὸς ἦν μάλιστα τοῖς νόμοις λατρεύων..»
- «Τίς γὰρ ἄν ἠθέλησεν ἀπειθεῖν ὁρῶν τὸν βασιλέα πειθόμενον;»
(4 μονάδες)
4. Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τα υποκείμενα και τα αντικείμενα των ρημάτων. Στη
συνέχεια, να χαρακτηρίσετε τα ρήματα σχετικά με τον αριθμό των αντικειμένων τους.
-

Ἀγησίλαος οὐ χρημάτων ἐφείδετο.

-

Ἀγησίλαος ταῦτα ἐδίδασκε τούς πολίτας.

-

Ὁ βασιλεύς ἐπείθετο τοῖς νόμοις.
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ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ
-

Ἀγησίλαος δίδωσιν τοῖς πολίταις νουθεσίας.
(4 μονάδες)

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!
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