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                                                                  ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

 

 ΣΑΞΗ: 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: 

MAΘΗΜΑ: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: 
 

 

Α.ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ὁπῶν, ὦ Νικόκλειρ, ηιμῶνηά ζε ηὸν ηάθον ηοῦ παηπὸρ οὐ μόνον ηῷ πλήθει καὶ ηῷ 

κάλλει ηῶν ἐπιθεπομένυν, ἀλλὰ καὶ σοποῖρ καὶ μοςζικῇ καὶ γςμνικοῖρ ἀγῶζιν, ἡγηζάμην 

Εὐαγόπαν, εἴ ηίρ ἐζηιν αἴζθηζιρ ηοῖρ ηεηελεςηηκόζιν πεπὶ ηῶν ἐνθάδε γιγνομένυν, σαίπειν 

ὁπῶνηα ηήν ηε πεπὶ αὑηὸν ἐπιμέλειαν καὶ ηὴν ζὴν μεγαλοππέπειαν. Πολὺ δ’ ἂν ἔηι πλείυ 

σάπιν ἔσοι, εἴ ηιρ δςνηθείη πεπὶ ηῶν ἐπιηηδεςμάηυν καὶ ηῶν κινδύνυν αὐηοῦ ἀξίυρ εἰπεῖν· 

εὑπήζομεν γὰπ ηοὺρ θιλοηίμοςρ καὶ μεγαλοτύσοςρ ηῶν ἀνδπῶν πάνηα ποιοῦνηαρ ὅπυρ 

ἀθάναηον ηὴν πεπὶ αὑηῶν μνήμην καηαλείτοςζιν. Τίρ δ’ οὐκ ἂν ἀθςμήζειεν, ὅηαν ὁπᾷ 

ηοὺρ μὲν πεπὶ ηὰ Τπυφκὰ γενομένοςρ ὑμνοςμένοςρ, αὑηὸν δὲ πποειδῇ, μηδ’ ἂν 

ὑπεπβάλλῃ ηὰρ ἐκείνυν ἀπεηάρ, μηδέποηε ηοιούηυν ἐπαίνυν ἀξιυθηζόμενον; Τούηυν δ’ 

αἴηιορ ὁ θθόνορ· οὕηυ γάπ ηινερ δςζκόλυρ πεθύκαζιν, ὥζθ’ ἥδιον ἂν εὐλογοςμένυν 

ἀκούοιεν οὓρ οὐκ ἴζαζιν εἰ γεγόναζιν, ἢ ηούηυν ὑθ’ ὧν εὖ πεπονθόηερ αὐηοὶ 

ηςγσάνοςζιν. 

Ἰζοκπάηηρ, Εὐαγόπαρ 1-6 (διαζκεςή) 
 

 

Β.ΕΡΩΣΗΕΙ 
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1.Πωσ τιμάει ο Νικοκλισ τον νεκρό πατζρα του;                                      (Μονάδεσ 2) 

 

2.Για ποιο λόγο δεν τιμϊνται τα κατορκϊματα των ζνδοξων και ικανϊν ανδρϊν από 

κάποιουσ ςυμπολίτεσ τουσ, ςφμφωνα με τον Ιςοκράτθ;                         (Μονάδεσ 2) 

 

3.Να εξθγιςετε τι ςθμαίνει ο όροσ υςτεροφημία.                                   (Μονάδεσ 2) 

 

4.Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά των προτάςεων με τθν κατάλλθλθ λζξθ των 

παρενκζςεων: 

α. Μετά από αρκετά χρόνια απουςίασ του ςτο εξωτερικό αποφάςιςε να επιςτρζψει 

ςτα………………………………….( πατρικά, πατριωτικά, πάτρια)  εδάφθ. 

β. Στο άκουςμα του εκνικοφ μασ φμνου  κατακλφςτθκε από…………………….(πατρικά, 

πατριωτικά, πάτρια) ςυναιςκιματα. 

γ. Οι …………………………. (προπάτορεσ, ομοπάτριοι, πατρϊοι)μασ  μασ κλθροδότθςαν 

μια ςπουδαία πολιτιςτικι κλθρονομιά. 

δ. Η Ελλάδα είναι θ ……………………………….(πατρίδα, πατριά, πατρία) ςτθν οποία 

γεννικθκε θ δθμοκρατία.                                                                                                                                   

 

(Μονάδεσ 2)  

 

5.Να αντιςτοιχιςετε τθν αϋςτιλθ με τισ ςωςτζσ απαντιςεισ ςτθ β’ςτθλθ: 

                              Α                                                                            Β 

Αυτόσ που αγαπά τθν πατρίδα του                                            ὁ   πατροπαράδοτοσ 

Ο ιδρυτισ ενόσ γζνουσ                                                                  ὁ ἀπάτωρ  

Αυτόσ που δεν ζχει πατζρα                                                          ὁ προπάτωρ 

Αυτόσ που ζχει κλθροδοτθκεί από τουσ προγόνουσ               ὁ φιλόπατρισ 

                                                                                                                                      

 (Μονάδεσ 2) 
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6.Να κλίνετε τισ πλάγιεσ πτϊςεισ(γενικι, δοτικι, αιτιατικι) των παρακάτω επικζτων 

ςε ενικό και πλθκυντικό αρικμό: ὁ φιλότιμοσ , ἡ αἰτία.                                          

(Μονάδεσ 4) 

  

7.Να κάνετε ςυντακτικι ανάλυςθ των παρακάτω προτάςεων( να εντοπίςετε το 

υποκείμενο, το ριμα και το αντικείμενο ι το κατθγοροφμενο). 

 Ἐγϊ εἰμι ἡ ἀρχι.     

 .Ὁ ἵπποσ  ἀφανὴσ(=άφαντοσ) ἐγζνετο. 

 Οἱ Πζρςαι ἔλυςαν τὰσ ςπονδάσ. 

 Πολλὰσ πόλεισ ἔκτιςεν ο Ἀλζξανδροσ.                                                                       

 

(Μονάδεσ 2) 

 

 

8. Να μεταφζρετε τα παρακάτω ριματα ςτο πρόςωπο που ςασ ηθτείται ςτουσ 

υπόλοιπουσ χρόνουσ. 

 

λφω (β’ενικό) 

Ενεςτϊτασ    Παρατατικόσ    Μζλλοντασ   Αόριςτοσ   Παρακείμενοσ  Υπερςυντζλικοσ 

 

πιςτεφω(γ’πληθυντικό) 

Ενεςτϊτασ     Παρατατικόσ   Μζλλοντασ   Αόριςτοσ  Παρακείμενοσ  Υπερςυντζλικοσ 

 

ἄρχω( β’πληθυντικό) 

Eνεςτϊτασ       Παρατατικόσ    Μζλλοντασ    Αόριςτοσ  

 

ςτρατεφω( α’ενικό) 

Ενεςτϊτασ    Παρατατικόσ      Μζλλοντασ  Αόριςτοσ   Παρακείμενοσ  Υπερςυντζλικοσ 

                                                                                                                                                

(Μονάδεσ 4) 

 

                                                               Kαλι επιτυχία! 
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