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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

Β’ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 28/11/2020 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἂλλ’ ἐπεὶ τῶν πολεμίων ὁ ςτόλοσπροςφερόμενοσ τῇ Ἀττικῇ κατὰ τὸ Φαλθρικὸν τοὺσ 

πὲριξ ἀπζκρυψεν αἰγιαλοφσ,πάλιν ἐπάπταινον οἱ Πελοποννιςιοι πρὸσ τὸν 

Ἰςκμόν.Ἔνκα δὴ ὁ Θεμιςτοκλῆσ ἐβουλεφετοκαὶ ςυνετίκει τὴν περὶ τὸν Σίκινον 

πραγματείαν.Ἦν δὲ τῷ μὲν γζνει Πζρςθσ ὁ Σίκινοσ, αἰχμάλωτοσ,εὔνουσ δὲ τῷ 

Θεμιςτοκλεῖ καὶ τῶν τζκων αὐτοῦ παιδαγωγόσ. 

Τοῦτον ἐκπζμπει πρὸσ τὸν Ξερξθν κρφφα,κελεφςασ λζγειν ὅτι Θεμιςτοκλῆσ ὁ τῶν 

Ἀκθναίων ςτρατθγὸσ αἱροφμενοσ τὰ βαςιλζωσ ἐξαγγζλλει πρῶτοσ αὐτῷ τοὺσ 

Ἕλλθνασ ἀποδιδράςκοντασ, καὶ διακελεφεται ἐν ᾧ ταράττονται τῶν πεηῶν χωρὶσ 

ὄντεσ ἐπικζςκαι καὶ διαφκεῖραι τὴν ναυτικὴν δφναμιν. 

Ταῦτα δ’ ὁ Ξέρξθσ ὡσ ἀπ’ εὐνοίασ λελεγμζνα δεξάμενοσ,ἥςκθ καὶ εὐκὺσ ἐξζφερε 

πρὸσ τοὺσ ἡγεμόνασ τῶν νεῶνδιακοςίαισ ναυςὶν ἀναχκζντασ ἤδθδιαηῶςαι τάσ 

νιςουσ,ὅπωσ ἐκφφγοι μθδεὶσ τῶν πολεμίων. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να αποδωκεί νοθματικά(όςο πιο πιςτά γίνεται) θ υπογραμμιςμζνθ περίοδοσ 

του κειμζνου. 

(15 μονάδεσ) 

2. Ποια ςθμαςία είχε θ ςτρατθγικι του Θεμιςτοκλι; Τι κα γινόταν ςε 

περίπτωςθ που είχε κάνει λάκοσ ςτισ εκτιμιςεισ του ςχετικά με τθ 

ςτρατθγικι που κα ζπρεπε να ακουλουκιςει εναντίον των Περςϊν; 

(15 μονάδεσ) 

 

3. Να τονιςτοφν οι παρακάτω λζξεισ ςτθν υπογραμμιςμζνθ ςυλλαβι και να 
δικαιολογθκεί ο τονιςμόσ που χρθςιμοποιικθκε: 
 

 ποιθτου 
 ὠφελεια 
 τιμωρων 
 γλωςςαισ 
 ςφαιραι 
 νθςοι 
 ἀνκρωπων 
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 ὀδοισ 
 δωρῳ 
 καμθλοσ 
 

(10 μονάδεσ) 

 

4. Να γραφοφν θ γενικι και θ δοτικι του ενικοφ ςτα παρακάτω ουςιαςτικά: 
 

 τό ςτάδιον  
 ἡ ςφαῖρα 
 ἡ νῆςοσ 
 τά δζνδρα 
 ἡ τιμι 
 αἱ κάμινοι 
 οἱ ἂνκρωποι 
 οἱ ποιθταί 
 τό ςῦκον 
 ἡ τράπεηα 

(20 μονάδεσ) 

 

5. Να μεταφερκοφν τα παρακάτω ουςιαςτικά ςτθν ίδια πτϊςθ του άλλου 

αρικμοφ: 

 

 τοῦ ἀγκῶνοσ 

 ταῖσ ἀςπίςι 

 ἡ βακμίσ 

 τάσ κυρίδασ 

 τῷ πίνακι 

 τῶν δεξιοτιτων 

 τοῖσ αὐχζςι 

 τῶν κθρφκων 

 (ὦ) δαίμονεσ 

 τόν ἐλαιῶνα 

(10 μονάδεσ) 

6. Να κλικεί το ριμα «πράττω» ςτον παρατατικό, τον αόριςτο, τον 

παρακείμενο και τον υπερςυντζλικο τθσ ενεργθτικισ φωνισ. 

(20 μονάδεσ) 

7. Να κλικεί το ριμα «εἰμί» ςτον ενεςτώτα και ςτον παρατατικό. 

(10 μονάδεσ) 

 


