
 

 

 

 

 

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΦΑΙΑΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ                 

ΓΡΑΜΜΑΤΔΙΑΣ   Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 
Α.ΚΔΙΜΔΝΟ 
 
Ἅπαληεο ἐπηζηάκεζα ὅηη Ἀγεζίιανο, ὅπνπ ᾢεην ηὴλ παηξίδα ηη ὠθειήζεηλ, νὐ 
πόλσλ ὑθίεην, νὐ θηλδύλσλ ἀθίζηαην, νὐ ρξεκάησλ ἐθείδεην, νὐ ζῶκα, νὐ 
γῆξαο πξνὐθαζίδεην, ἀιιὰ θαὶ βαζηιέσο ἀγαζνῦ ηνῦην ἔξγνλ ἐλόκηδε, ηὸ ηνὺο 
ἀξρνκέλνπο ὡο πιεῖζηα ἀγαζὰ πνηεῖλ. Ἐλ ηνῖο κεγίζηνηο δέ ὠθειήκαζη ηῆο 
παηξίδνο θαὶ ηόδε ἐγὼ ηίζεκη αὐηνῦ, ὅηη δπλαηώηαηνο ὤλ ἐλ ηῇ πόιεη θαλεξὸο 
ἦλ κάιηζηα ηνῖο λόκνηο ιαηξεύσλ. Τίο γὰξ ἄλ ἠζέιεζελ ἀπεηζεῖλ ὁξῶλ ηὸλ 
βαζηιέα πεηζόκελνλ; […] Ὅο θαὶ πξὸο ηνὺο δηαθόξνπο ἐλ ηῇ πόιεη ὥζπεξ 
παηὴξ πξὸο παῖδαο πξνζεθέξεην. Ἐινηδνξεῖην κὲλ γὰξ ἐπὶ ηνῖο ἁκαξηήκαζηλ, 
ἐηίκα δ’ εἴ ηη θαιὸλ πξάηηνηελ, παξίζηαην δ’ εἴ ηηο ζπκθνξὰ ζπκβαίλνη, ἐρζξὸλ 
κὲλ νὐδέλα ἡγνύκελνο πνιίηελ, ἐπαηλεῖλ δὲ πάληαο ἐζέισλ, ζῴδεζζαη δὲ 
πάληαο θέξδνο λνκίδσλ, δεκίαλ δὲ ηηζεὶο εἰ θαί ὁ κηθξνῦ ἄμηνο ἀπόινηην. 
 
 
Β. ΔΡΩΤΗΣΔΙΣ: 
  
1 α) ̉Ελ ηνῖοκεγίζηνηο…πξνζθέξεην: Να γίλεη ε κεηάθξαζε ηνπ θεηκέλνπ. 
β) Τη ζεσξνύζε θαζήθνλ ηνπ ζσζηνύ πνιηηηθνύ ν Αγεζίιανο ζύκθσλα κε ηνλ 
Ξελνθώληα ; 
   γ)  Πώο ζπκπεξηθεξόηαλ ν Αγεζίιανο πξνο ηνπο πνιηηηθνύο ηνπ αληηπάινπο 
θαη γεληθά πξνο ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ; Τη είδνπο ζρέζε επεδίσθε λα 
δεκηνπξγήζεη καδί ηνπο; 
 
 
2) Να ζρεκαηίζεηε ζύλζεηα αξζεληθά θαη ζειπθά νπζηαζηηθά θαη επίζεηα ηεο 
α.ε ρξεζηκνπνηώληαο ηα ζπλζεηηθά πνπ δίλνληαη: 
Λόγνο+ γξάθσ 
Νόκνο+ ηίζεκη 
Λίζνο + μέσ 
Κηήλνο+ ηξέθσ 
Νίθε+ θέξσ 
Θάλαηνο+ θέξσ 
 



 

 

3 α) Να γξάςεηε ηα παξαθάησ νπζηαζηηθά ζηελ ίδηα πηώζε ηνπ άιινπ 
αξηζκνύ: 
ηήλ παηξίδα : 
ηόζῶκα : 
ηῇ πόιεη : 
ηνῖολόκνηο : 
ηόλ βαζηιέα : 
ὁ παηήξ : 
ὠθειήκαζη: 
πνιηηῶλ : 
β) Να θιίλεηε θαη ηα ηξία γέλε ηνπ επηζέηνπ ὁ ἐπιμελής θαη ην ζειπθό γέλνο 
ηνπ επηζέηνπ ὁ λαμπρός. 
 
4) Να θιίλεηε ην αξζεληθό γέλνο ηεο αόξηζηεο αλησλπκίαο τίς. 
 
5 α) πράττοιεν : Να θάλεηε ρξνληθή αληηθαηάζηαζε ηνπ ξήκαηνο ζηελ 
Υπνηαθηηθή θαη ηελ Επθηηθή, ζην πξόζσπν πνπ βξίζθεηαη ην ξήκα ζηελ 
Ελεξγεηηθή θαη ζηε Μέζε Φσλή. 
β)σσμβαίνοι : Να θάλεηε εγθιηηηθή αληηθαηάζηαζε ηνπ ξήκαηνο ζην ρξόλν 
θαη ην πξόζσπν θαη ηε Φσλή πνπ βξίζθεηαη. Μελ παξαιείςεηε λα πξνζζέζεηε 
ην απαξέκθαην θαη ηε κεηνρή! 
 
6 α) Να ραξαθηεξηζζνύλ ζπληαθηηθά νη ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο ηνπ αξραίνπ 
θεηκέλνπ. 
β) λατρεύων, ὁρῶν, νομίδων: Να ραξαθηεξίζεηε ζπληαθηηθά ηηο παξαπάλσ 
κεηνρέο ηνπ θεηκέλνπ θαη λα αλαγλσξίζεηε ζε πνηα θαηεγνξία αλήθεη ε 
θαζεκία. 
 
 
 
                                            Καλή επιτστία ! 
 

 


