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ΑΡΧΑΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀγαπητοί, μὴ γινώμεθα τῶν ἀλόγων θηριωδέστεροι. Ἐκείνοις πάντα κοινὰ καὶ οὐδὲν τοῦ
ἄλλου πλέον ἔχει∙ σὺ δὲ ἄνθρωπος ὤν, θηρίου γίνῃ χαλεπώτερος, μυρίων πενήτων τροφὰς
μιᾷ κατακλείων οἰκίᾳ. Καίτοι γε οὐχ ἡ φύσις ἡμῖν μόνη κοινή, ἀλλὰ καὶ ἕτερα πλείονα∙
οὐρανὸς κοινὸς καὶ ἥλιος καὶ σελήνη καὶ ἀστέρες καὶ ἀὴρ καὶ θάλασσα καὶ γῆ καὶ ζωὴ καὶ
τελευτὴ καὶ γῆρας καὶ νόσος καὶ ὑγεία καὶ χρεία τροφῆς καὶ ἐνδυμάτων. Πῶς οὖν οὐκ
ἄτοπον τοὺς ἐν τοσούτοις κοινωνοῦντας ἀλλήλοις ἐν τοῖς χρήμασιν οὕτως εἶναι πλεονέκτας,
καὶ τὴν αὐτὴν μὴ διατηρεῖν ἰσονομίαν; Ὁ γὰρ θάνατος τῆς μὲν ἀπολαύσεως ἀπάγει, πρὸς δὲ
τὰς εὐθύνας ἄγει. Ἵν’ οὖν μὴ τοῦτο γένηται, πολλῇ χρησώμεθα τῇ ἐλεημοσύνῃ. Αὕτη γὰρ
ἐστιν ἡ βασίλισσα τῶν ἀρετῶν, ἥ καὶ ἐξαιρήσεται ἡμᾶς τῆς τιμωρίας. Τὰ περιττὰ δὴ
ποιήσωμεν χρήσιμα, τὸν πολὺν προέμενοι πλοῦτον, καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, κἄν
μυρία πεπλημμεληκότες ὦμεν, ὁ Θεὸς μεταδώσει ἡμῖν συγγνώμης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Ποια κοινά στοιχεία ενώνουν και εξομοιώνουν τους ανθρώπους μεταξύ τους σύμφωνα
με το κείμενο; Είναι αυτά μόνο θετικά ή και αρνητικά;
(2 μονάδες)
Α2. Ποια τύχη περιμένει τον άνθρωπο που δε λαμβάνει υπόψη του τους ανήμπορους
συνανθρώπους του, σύμφωνα με το κείμενο; Ποιο μέσο έχει στη διάθεση του ο άνθρωπος,
προκειμένου να αποφύγει τη μετά θάνατον τιμωρία;
(3 μονάδες)
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Β1. Να φτιάξετε προτάσεις με τις παρακάτω λέξεις, ώστε να φαίνεται η σημασία τους:
ξεναγώ, εύπιστος, υδραγωγείο, παιδαγωγός, εμπιστοσύνη
(2 μονάδες)
Γ1. Να γράψετε ό,τι ζητείται:
α. ὁ ὂρνις (γεν. ενικού):
β. ἡ πατρίς (δοτ. πληθ.):
γ. ὁ παιάν (αιτ. πληθ.):
δ. ὁ μήν (δοτ. ενικού):
ε. ὁ Ἕλλην (αιτ. ενικού):
στ. ὁ χιτών (γεν. ενικού):
ζ. ὁ ἠγεμών (ονομ. πληθ.):
η. ὁ ποιμήν (δοτ. πληθ.):
θ. ὁ φύλαξ (κλητ. πληθ.):
ι. ἡ θυγάτηρ (κλητ. ενικ.):
(3 μονάδες)

Γ2. Να γράψετε το β΄ ενικό και το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο όλων των εγκλίσεων
Ενεργητικής Φωνής σε όλους τους Χρόνους των ρημάτων πιστεύω, γράφω, διώκω, κομίζω
για να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:
Ρήμα

Ενεστώτας

πιστεύω

γράφω

διώκω

Σχολικό έτος 2019-2020

Αόριστος

Παρακείμενος

κομίζω

(3 μονάδες)
Γ3. Να εντοπίσετε και να αναγνωρίσετε τις μετοχές στις παρακάτω προτάσεις:
1. Οἱ Ἕλληνες παρεσκευάζοντο ὡς δεξόμενοι αὐτόν.
2. Ἕλλην ὢν Ἕλληνας ἀδικεῖ.
3. Ἀρταξέρξου βασιλεύοντος Κῦρος ἐπὶ Σοῦσα ἐστράτευσεν.
4. Καὶ διὰ τοῦτο ὀργισθεὶς Ἀπόλλων κτείνει Κύκλωπας.
5. Καὶ πειράσομαι τῷ λόγῳ τοῦτον μὲν ἐπιδεῖξαι ψευδόμενον.
6. Τὴν μὲν οὖν γενομένην ναυμαχίαν αὐτοὶ κατὰ μόνας ἀπεωσάμεθα Κορινθίους.
7. Δίκαια δράσας συμμάχους τοὺς θεοὺς ἕξεις
8. Ὁ μέντοι Ἀγησίλαος ἐκείνους καίπερ ὁρῶν οὐκ ἐδίωκεν.
9. Ὁρῶ καὶ τοὺς ἱππικοὺς βουλομένους γενέσθαι οὐ τοὺς εὐπειθεστάτους ἀλλὰ τοὺς
θυμοειδεῖς ἵππους κτωμένους.
10. Ὁ δὲ Θηραμένης ὥσπερ εἰκὸς καὶ θεοὺς ἐπεκαλεῖτο καὶ ἀνθρώπους καθορᾶν τὰ
γιγνόμενα.

(4 μονάδες)
Γ4. Να βρεθούν το/τα αντικείμενο/α στις παρακάτω προτάσεις:
Α. Κλέαρχος τοὺς Ἕλληνας ὠφέλει.
Β. Μετέχωμεν τῶν ἱερῶν ὑμῖν.
Γ. Ἔδειξεν τὴν ὁδὸν αὐτοῖς.
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Δ. Ἐγέμισεν τὴν ναῦν (=το πλοίο) ξύλων.
Ε. Διογείτων ἔκρυπτε τὴν θυγατέραν τὸν θάνατον τοῦ ἀνδρός.
(3 μονάδες)

Να έχετε επιτυχία!
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