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Ονοματεπώνυμο:                           ……………………………………………………………… 

Μάθημα:    ……………………………………………………………… 

Ύλη:     ……………………………………………………………… 

Επιμέλεια διαγωνίσματος:  ……………………………………………………………… 

Αξιολόγηση :    ……………………………………………………………… 

 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Ἐν μὲν οὖν τῷ λοιπῷ βίῳ τὴν τοιαύτην ἐπιείκειαν ἴσως οὐκ ἄν τις ἐκβάλλοι· καὶ γὰρ φιλόφιλον 

εἶναι δεῖ τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα καὶ φιλόπατριν καὶ συμμισεῖν τοῖς φίλοις τοὺς ἐχθροὺς καὶ 

συναγαπᾶν τοὺς φίλους· ὅταν δὲ τὸ τῆς ἱστορίας ἦθος ἀναλαμβάνῃ τις, ἐπιλαθέσθαι χρὴ 

πάντων τῶν τοιούτων καὶ πολλάκις μὲν εὐλογεῖν καὶ κοσμεῖν τοῖς μεγίστοις ἐπαίνοις τοὺς 

ἐχθρούς, ὅταν αἱ πράξεις ἀπαιτῶσι τοῦτο, πολλάκις δ’ ἐλέγχειν καὶ ψέγειν ἐπονειδίστως τοὺς 

ἀναγκαιοτάτους, ὅταν αἱ τῶν ἐπιτηδευμάτων ἁμαρτίαι τοῦθ’ ὑποδεικνύωσιν. Ὥσπερ γὰρ ζώου 

τῶν ὄψεων ἀφαιρεθεισῶν ἀχρειοῦται τὸ ὅλον, οὕτως ἐξ ἱστορίας ἀναιρεθείσης τῆς ἀληθείας τὸ 

καταλειπόμενον αὐτῆς ἀνωφελὲς γίνεται διήγημα.  

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

Α1. Πώς οφείλει να συμπεριφέρεται κάθε έντιμος άνθρωπος ως κοινωνικό άτομο;  

 

(4 μονάδες)  

 

Α2. Πώς πρέπει να αντιμετωπίζει ο ιστορικός τα πρόσωπα για τα οποία κάνει λόγο στο έργο 

του;  

 

(4 μονάδες)  
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Β1. Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο των λέξεων της νέας 

ελληνικής : 

κόσμημα, κοσμηματοθήκη, κοσμητικός, κοσμικός, κοσμοαντίληψη, κοσμογυρισμένος, κόσμος 

 

i. Έκανε τον γύρο του…………………………………. 

ii. Μαζεύτηκαν γύρω από τον ……………………………… ναυτικό, για ν΄ ακούσουν τις 

ιστορίες του. 

iii. Το νεοκλασικό κτήριο ήταν το ……………………………της πόλης. 

iv. Αγόρασε μια σκαλιστή ………………………………… 

v. Σύμφωνα με την …………………………………….. του το καλό πάντα θριαμβεύει. 

vi. Οι μαθητές βρίσκουν τα ……………………………… του διηγήματος. 

vii. Μετά το ατυχές συμβάν εξαφανίστηκε από την ……………………………….. 

ζωή της Αθήνας. 

 (2 μονάδες)  

Γ1. Να γράψετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού: 

τοῦ κοσμήτορος 

τῷ νιπτῆρι 

ῶ ἐκλέκτορες 

τῷ βέλει 

ταῖς χερσί 

ὦ ἄνερ 

τοῦ πατρός 

τόν Σωκράτη 

τῷ παντοκράτορι 

τό τεῦχος 

τῷ ἐδάφει 

τοῦ τέρατος 

τῶν σπινθήρων 

τῶν ῥητόρων 

τῷ πατρί 

τούς ἄνδρας 

τοῦ ξίφους  

 (5 μονάδες) 
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Γ2. Να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα με την οριστική των ρημάτων στο πρόσωπο που 

βρίσκονται στην πρώτη στήλη:  (5 μονάδες)

 

 


