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ΚΕΙΜΕΝΟ:Ο πλούτος της αττικής γης
Τῶλ Ἀζήλεζη πξνεζηεθόησλ ἔιεγόλ ηηλεο ὡο γηγλώζθνπζη κὲλ ηὸ
δίθαηνλ, δηὰ δὲ ηὴλ ηνῦ πιήζνπο πελίαλ ἀλαγθάδνληαη ἀδηθώηεξνη εἶλαη
πεξὶ ηὰο πόιεηο. Ἐθ ηνύηνπ ἐπερείξεζα ζθνπεῖλ εἴ πῃ δύλαηλη’ ἂλ νἱ
πνιῖηαη δηαηξέθεζζαη ἐθ ηῆο ἑαπηῶλ. Τνῦην κὲλ νὖλ εὐζὺο ἀλεθαίλεηό
κνη ὅηη ἡ ρώξα πέθπθελ νἵα πιείζηαο πξνζόδνπο παξέρεζζαη. Αἱ κὲλ γὰξ
ὧξαη ἐλζάδε πξᾳόηαηαί εἰζηλ· ἃ δὲ πνιιαρνῦ νὐδὲ βιαζηάλεη ἐλζάδε
θαξπνθνξεῖ. Ὣζπεξ δὲ ἡ γῆ, νὕησ θαὶ ἡ πεξὶ ηὴλ ρώξαλ ζάιαηηα
πακθνξσηάηε ἐζηίλ. Καὶ κὴλ ὅζαπεξ νἱ ζενὶ ἐλ ηαῖο ὥξαηο ἀγαζὰ
παξέρνπζη, θαὶ ηαῦηα πάληα ἐληαῦζα πξῳαίηα ηα κὲλ ἄξρεηαη, ὀςηαίηαηα
δὲ ιήγεη. Πξὸο ηνύηνηο θαὶ ἀΐδηα ἀγαζὰ ἔρεη ἡ ρώξα. Πέθπθε κὲλ γὰξ
ιίζνο ἐλ αὐηῇ ἄθζνλνο, ἐμ νὗ θάιιηζηνη κὲλ λανί, θάιιηζηνη δὲ βσκνὶ
γίγλνληαη, εὐπξεπέζηαηα δὲ ζενῖο ἀγάικαηα. Ἔζηη δὲ θαὶ γῆ ἣ
ζπεηξνκέλε κὲλ νὐ θέξεη θαξπόλ, ὀξπηηνκέλε δὲ πνιιαπιαζίνπο ηξέθεη
ἢ εἰ ζῖηνλ ἔθεξε. Καὶ κήλ ὑπάξγπξόο ἐζηη.
Ξελνθώλ,Πόροι 1.1-5(διαζκεύη)
ΕΡΩΣΗΕΙ
1. Για ποιο λόγο μερικοί ηγέτεσ των Αθηναίων ιςχυρίζονται πωσ
αναγκάζονται να αδικούν τουσ άλλουσ Έλληνεσ;
2. Σι πιςτεύει ο Ξενοφών γι αυτό τον ιςχυριςμό τουσ ;
(μονάδεσ 4)
3.Να ςυμπληρώςετε τισ προτάςεισ με την κατάλληλη λέξη από αυτέσ που
βρίςκονται ςτισ παρενθέςεισ:
α)Η……………….θέςη μιασ χώρασ καθορίζει και την εξωτερική πολιτική τησ.(
γεώδησ, γήινη,γεωγραφική)
β)Η………………….για την εξεύρεςη πετρελαίου ήταν άκαρπη.
(γεωμετρία, γεώτρηςη,γεωδυναμική)

γ)Ο……………………….δίνει ςωςτέσ ςυμβουλέσ ςτουσ αγρότεσ για τισ
καλλιέργειεσ.
(γεωπολιτικόσ, γεωπόνοσ,γεωρύχοσ)
δ)Έχουν ένα…………………….διαμέριςμα ςτο κέντρο τησ πόλησ
( υπέργειο,περίγειο,ιςόγειο)
ε)Οι Αθηναίοι υποςτήριζαν πωσ ήταν…………………..
( γηγενείσ, γήινοι, γεώδεισ)
ςτ)Η………………ιδιοκτηςία του περιλαμβάνει πολλέσ εκτάςεισ γησ.
(επίγειοσ,έγγειοσ,μεςόγειοσ)
(μονάδεσ 3)
4.Nα κατατάξετε τα παρακάτω ουςιαςτικά ςτισ ςωςτέσ κατηγορίεσ του
πίνακα: δεςμώτησ, Πειλίδησ, ταγειρίτησ, Μήλιοσ,ςκαπανεύσ, ὁ Θηβαῖοσ.
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(μονάδεσ 3)
5.Nα ςυμπληρώςετε τα κενά των παρακάτω προτάςεων με τουσ ςωςτούσ
τύπoυσ των χρόνων που ςασ ζητούνται:
α) ὺ………………….(ἄρχω,οριςτική μέλλοντα) δικαίωσ.
β) ) Ἡμεῖσ ……….. (πέμπω, οριςτ. Μέλλοντα) πρέςβεισ εἰσ Λακεδαίμονα.
γ) Ὑμεῖσ …………. τὸ πρέπον. (πράττω,οριςτ.Ενεςτώτα)
δ) Οὗτοσ …………… ἐπιςτολήν. (γράφω οριςτ.Μέλλοντα)
ε) Περικλῆσ …………………(ἀγορεύω,οριςτ.Παρατατικού) ἐν τῇ ἀγορᾷ.
ςτ) Ἀθηναῖοι πρέςβεισ τοῖσ Λακεδαιμονίοισ……………..
(πέμπω,οριςτ.Αορίςτου)
η) Σῶν ειρήνων προςδεδεμένοσ Ὀδυςςεὺσ τῷ ςτύλῳ (= ςτο
κατάρτι)…………………...( ἀκούω,γ’ενικό οριςτ.Αορίςτου)
θ) Οἱ Ἀθηναῖοι ἀεὶ …………… (θύω,οριςτική παρατατικού) τοῖσ θεοῖσ.
(Μονάδεσ 4)
6.Να κλίνετε τα παρακάτω ουςιαςτικά ςτισ πλάγιεσ πτώςεισ(γενική,
δοτική, αιτιατική) ενικού και πληθυντικού αριθμού: ὁ διδάςκαλοσ, ἡ
τράπεζα, ὁ κοχλίασ.

(μονάδεσ 3)
7.Να ςυμπληρώςετε τισ παρακάτω προτάςεισ με τον τύπο που ςασ
ζητείται ςτην παρένθεςη.
α) Ὑμεισ ……………….(ειμί,ενεςτώτασ) ἄλκιμοι (=ρωμαλέοι) νεανίαι.
β) Ἡμεῖσ πάντεσ φίλοι καὶ ςύμμαχοι……………(ειμί,ενεςτώτασ)
γ) Ὁ Δημοςθένησ μέγασ ρήτωρ καὶ ςοφιςτήσ ………………….( γ’ενικ.
ειμί,παρατατικόσ)
δ) ὁ ςτρατηγὸσ ἐκέλευςεν……… (ἐγώ, αιτ. πληθ.) ταῦτα πράττειν.
ε) Οὔτε………(ςύ, ον πληθ.) μόνοι δύναςθε μάχεςθαι οὔτε……….(ἐγώ, ον.
πληθ.) .
(μονάδεσ 3)

