ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ
ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 2
Α΄. Κείμενο: Ενότητα 3, Το χρέος του ιστορικού
Ἐν μὲν οὖν τῷ λοιπῷ βίῳ τὴν τοιαύτην ἐπιείκειαν ἴσως οὐκ ἄν τις ἐκβάλλοι· καὶ γὰρ φιλόφιλον εἶναι δεῖ
τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα καὶ φιλόπατριν καὶ συμμισεῖν τοῖς φίλοις τοὺς ἐχθροὺς καὶ συναγαπᾶν τοὺς φίλους·
ὅταν δὲ τὸ τῆς ἱστορίας ἦθος ἀναλαμβάνῃ τις, ἐπιλαθέσθαι χρὴ πάντων τῶν τοιούτων καὶ πολλάκις μὲν
εὐλογεῖν καὶ κοσμεῖν τοῖς μεγίστοις ἐπαίνοις τοὺς ἐχθρούς, ὅταν αἱ πράξεις ἀπαιτῶσι τοῦτο,
πολλάκις

δ' ἐλέγχειν καὶ ψέγειν ἐπονειδίστως τοὺς ἀναγκαιοτάτους, ὅταν αἱ τῶν ἐπιτηδευμάτων

ἁμαρτίαι τοῦθ' ὑποδεικνύωσιν. Ὥσπερ γὰρ ζῴου τῶν ὄψεων ἀφαιρεθεισῶν ἀχρειοῦται τὸ ὅλον, οὕτως
ἐξ ἱστορίας ἀναιρεθείσης τῆς ἀληθείας τὸ καταλειπόμενον αὐτῆς ἀνωφελὲς γίνεται διήγημα.
Πολύβιος,Ἱστορίαι1.14.4-7
Β’. Ερωτήσεις
1. Μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις χρησιμοποιώντας με ακρίβεια τα λόγια του
κειμένου όπου χρειάζεται;
α)Πώς πρέπει ν’ αντιμετωπίζει ο ιστορικός τα πρόσωπα για τα οποία κάνει λόγο στο έργο του;
β)Ποια παρομοίωση χρησιμοποιεί ο Πολύβιος στο κείμενο και τι θέλει να δείξει με αυτή;
(6 μονάδες)
2. Να αντιστοιχήσετε τις λέξεις της στήλης Α’ με την ερμηνεία τους στην στήλη Β’:
Στήλη Α’

Στήλη Β’

1.Κοσμοπλημμύρα

i.Εξαιρετικά σημαντικός για τον κόσμο

2.κοσμοϊστορικός

ii.Ο πολυταξιδεμένος

3.κοσμοσωτήριος

iii.Η συγκέντρωση μεγάλου πλήθους

4.κοσμοχαλασιά

iv.Αυτός που οδήγησε στην σωτηρία του κόσμου

5.κοσμογυρισμένος

v.Η αναταραχή των στοιχείων της φύσης
(3 μονάδες)

3. a. βάφομαι: Μπορείτε να κλίνετε τον Ενεστώτα, Παρατατικό και Μέλλοντα του ρήματος;
β. εἰμί : Μπορείτε να κλίνετε τον Μέλλοντα του ρήματος;
(5 μονάδες)
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4. χορεύουσι : Μπορείτε να γράψετε το ίδιο πρόσωπο και στους υπόλοιπους χρόνους του ρήματος;
(χρονική αντικατάσταση)
(2 μονάδες)
5. Να κλίνετε και στους δυο αριθμούς τα ακόλουθα ουσιαστικά:
τῶν ὄψεων, ἦθος, βασιλεύς
(4 μονάδες)

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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