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Ονομαηεπώνυμο:                           ……………………………………………………………… 

Μάθημα:    ……………………………………………………………… 

Υλη:     ……………………………………………………………… 

Επιμέλεια διαγωνίζμαηος:  ……………………………………………………………… 

Αξιολόγηζη :    ……………………………………………………………… 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΣΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ  

Β’ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 

Ἅπαντεσ ἐπιςτάμεθα ὅτι Ἀγηςίλαοσ, ὅπου ᾤετο 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 δὲ 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 καλόν πράττοιεν, παρίςτατο δ’εἴ τισ ςυμφορὰ ςυμβαίνοι, 

ἐχθρόν μὲν οὐδένα ἡγούμενοσ πολίτην, ἐπαινεῖν δὲ πάντασ ἐθέλων, ςώζεςθαι δὲ πάντασ 

κέρδοσ νομίζων, ζημίαν δὲ τιθεὶσ εἰ καὶ ὁ μικροῦ ἄξιοσ ἀπόλοιτο. 

Ξενοφῶν, Ἀγηςύλαοσ7. 1-3 

 

Α1. Να αποδώςετε με δικϊ ςασ λόγια το περιεχόμενο τησ ιςτορύασ που εκθϋτει ο 

Ξενοφώντασ ςτο παραπϊνω απόςπαςμα του ϋργου του. 

(μονάδεσ: 3) 

Α2. α) Να αναφϋρετε ποια εύναι τα χαρακτηριςτικϊ του ιδανικού ηγϋτη Σύμφωνα με το 

κεύμενο.  
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β) Πώσ ςυμπεριφερόταν ο Αγηςύλαοσ ςτουσ ςυμπολύτεσ του και τι εύδουσ ςχϋςη 

επιδύωκε να δημιουργόςει μαζύ τουσ;  

(μονάδεσ: 4) 

 

Β1. Να ςυμπληρώςετε τισ παρακϊτω φρϊςεισ χρηςιμοποιώντασ τον κατϊλληλο τύπο 

των λϋξεων από τον λεξιλογικό πύνακα που ςασ δύνεται: 

έμπρακτοσ, εχθροπραξίεσ, πραγματογνώμονασ, πραξικόπημα, διαπραγμάτευςη 

 1. Η παγκόςμια κοινότητα ζότηςε τη κατϊπαυςη των …………………. ανϊμεςα ςτισ 

αντύπαλεσ ςτρατιωτικϋσ μονϊδεσ και την επικρϊτηςη προςωρινόσ ανακωχόσ. 

 2. Οι …………………… ανϊμεςα ςτην ελληνικό κυβϋρνηςη και το Διεθνϋσ νομιςματικό 

ταμεύο δεν ϋφεραν κανϋνα αποτϋλεςμα.  

3. Έδειξε τη μεταμϋλεια του με ……………………. τρόπο.  

4. Στισ 21 Απριλύου του 1967 οι ςτρατιωτικού ανϋτρεψαν τη νόμιμη κυβϋρνηςη τησ 

χώρασ με ………………… .  

5. Μετϊ το ςειςμό κλόθηκαν ……………………… για τον ϋλεγχο τησ κατϊςταςησ των 

ςχολικών κτιρύων.  

(μονάδεσ: 2,5) 

 

Β2. Να ςχηματύςετε ςύνθετα ουςιαςτικϊ με τα ςυνθετικϊ που ςασ δύνονται: 

 ὑπὲρ + ἔχω =  

διὰ + ἀγωνύζομαι = 

 ἱερὸσ + κῆρυξ =  

φύλοσ + ξϋνοσ =  

ςὺν + πρϊττω =  

(μονάδεσ: 2,5) 

 

Γ1. Να γρϊψετε τα επύθετα ςτον τύπο που ζητεύται ςτην παρϋνθεςη: 
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 ὁ εὐτυχὴσ (γενικό ενικού, δοτικό πληθυντικού) 

 ἡ ςώφρων (δοτικό ενικού, ονομαςτικό πληθυντικού) 

 τὸ πᾶν (γενικό και δοτικό πληθυντικού) 

(μονάδεσ 3) 

 

Γ2. Να ςυμπληρώςετε τουσ παρακϊτω πύνακεσ με τουσ κατϊλληλουσ τύπουσ τησ 

υποτακτικόσ και τησ ευκτικόσ των ρημϊτων που ζητούνται:  

 

ΤΠΟΣΑΚΣΙΚΗ 

 Ενεςτώτασ Αόριςτοσ Παρακεύμενοσ  

παιδεύω ( β’ ενικό) 

 ταρϊττω ( β΄ πληθυντικό) 

 ΕΤΚΣΙΚΗ  

Ενεςτώτασ Μϋλλοντασ Αόριςτοσ Παρακεύμενοσ 

 θύω ( α’ ενικό) 

 κελεύω ( γ’ ενικό)  

 

 

(μονάδεσ: 3) 

 

 

Δ1. Στισ παρακϊτω προτϊςεισ αφού βρεύτε τα απρόςωπα ρόματα και τισ απρόςωπεσ 

εκφρϊςεισ να επιςημϊνετε το υποκεύμενό τουσ.  

 Ἄξιόν ἐςτι ὑμῖν μεμνῆςθε τῆσ ἀρετῆσ. 

 Προςόκει τοῖσ πολύταισ τιμωρεῖν τοὺσ παραβϊτασ. 

 (μονάδεσ: 2) 
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