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

Μάθημα:    ……………………………………………………………… 

Ύλη:     ……………………………………………………………… 

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

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

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Ένας στοργικός ηγέτης 

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 ὢν ἐν τῇ πόλει 

φανερὸς ἦν μάλιστα τοῖς νόμοις λατρεύων. Τίς γὰρ ἂν ἠθέλησεν ἀπειθεῖν ὁρῶν τὸν βασιλέα 

πειθόμενον; [...] Ὃς καὶ πρὸς τοὺς διαφόρους ἐν τῇ πόλει ὥσπερ πατὴρ πρὸς παῖδας 

προσεφέρετο. Ἐλοιδορεῖτο μὲν γὰρ ἐπὶ τοῖς ἁμαρτήμασιν, ἐτίμα δ' εἴ τι καλὸν πράττοιεν, 

παρίστατο δ' εἴ τις συμφορὰ συμβαίνοι, ἐχθρὸν μὲν οὐδὲνα ἡγούμενος πολίτην, ἐπαινεῖν δὲ 

πάντας ἐθέλων, σῴζεσθαι δὲ πάντας κέρδος νομίζων, ζημίαν δὲ τιθεὶς εἰ καὶ ὁ μικροῦ ἄξιος 

ἀπόλοιτο. 

Ξενοφῶν, Ἀγησίλαος 7.1-3 

 

 

1. Τι θεωρούσε καθήκον του σωστού πολιτικού ο Αγησίλαος σύμφωνα με τον Ξενοφώντα; 

 

Μονάδες 3 

 

2. Τι θεωρούσε καθήκον του σωστού πολιτικού ο Αγησίλαος σύμφωνα με τον Ξενοφώντα; 

  

Μονάδες 3 
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3. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με την κατάλληλη λέξη από τις 

παρακάτω :  

 

πολυπράγμων, εχθροπραξίες, δυσπραγία, πρακτορείο, έμπρακτο, κοινοπραξία, 

πραξικοπήματος, εισέπραξε, πραγματογνώμονα. 

 

i. Μετά το ατύχημα το αυτοκίνητο εξετάστηκε εξονυχιστικά από…………………………., 

για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος. 

ii. Κατά την έξοδό του από τον αγωνιστικό χώρο………………………………… τα θερμά 

χειροκροτήματα των οπαδών για την απόδοση του στο σημερινό αγώνα. 

iii. Την 15η Ιουλίου 2016 έγινε στην Τουρκία απόπειρα………………………………….. από 

στρατιωτικά στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. 

iv. ………………………………… εταιρειών σχεδιάζει την εξαγορά της ΔΕΗ και την πλήρη 

αποκρατικοποίησή της. 

v. Ο πρωθυπουργός της χώρας κάλεσε την αντιπολίτευση να αφήσει τις παραφιλολογίες 

και να δείξει …………………………………. Ενδιαφέρον για τα θέματα που συζητούνται. 

vi. Το Αθηναϊκό ……………………… Ειδήσεων μετέδωσε πρώτο τα τελικά αποτελέσματα 

των βουλευτικών εκλογών. 

vii. Η Οικονομική ……………………….. που αντιμετωπίζει το ανάγκασε να εγκαταλείψει 

την πλουσιοπάροχη ζωή του και να επιστρέψει στο χωριό απ΄ όπου κατάγεται για να 

ασχοληθεί με τα κτήματά του. 

viii. Ύστερα από την προσωρινή ανακωχή μεταξύ των δύο κρατών , ξεκίνησαν και πάλι οι 

…………………………………….. στη λωρίδα της Γάζας. 

ix. Η επαγγελματική επιτυχία ήταν βέβαιη, αφού από νεαρή ηλικία φάνηκε ότι ήταν 

άνθρωπος…………………………… 

Μονάδες 4 

4. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο της αντωνυμίας 

ὅστις ή ὅσπερ: 

 

i. Καὶ τοῖς θεσμοῖς τοῖς ἱδρυμένοις πείσομαι καὶ ............... (ὅστις) ἄν ἄλλους τὸ πλῆθος 

ἱδρύσεται ὁμοφρόνως. 

ii. Δήλωσον πρὸς ἐμὲ πρὸς .............. (ὅστις) χρῄζεις κομισθῆναι. 

iii. Ἐγκωμιάζεις τὴν τέχνην αὐτοῦ, ............. (ὅστις, θηλ.) δέ ἐστιν οὐκ ἀπεκρίνω. 

iv. Εἰπὲ καὶ Μενεξένῳ ............ (ὅσπερ, ουδ. πληθ.)καὶ ἐμοὶ λέγεις. 
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v. Τέταρτον ............. (ὅσπερ, ουδ.) μέγιστον, τοὺς μὴ διαφθειρομένους ὑπὸ τῶν εὐπραγιῶν (= 

της ευδαιμονίας) φημὶ φρονίμους εἶναι. 

 Μονάδες 2,5 

5.  Στις επόμενες προτάσεις να βρείτε το είδος της μετοχής και το ρήμα από το οποίο 

εξαρτάται.  

 

α. Τισσαφέρνης ἐν Σάρδεσιν ἔτυχεν ὤν.  

β. Οὐκ αἰσχύνεται ταῦτα λέγων.  

γ. Ἡ ψυχὴ ἄρχεται ἀπολείπουσα τὸ σῶμα.  

δ. Οἱ κύκνοι οὐ κάμνουσι (=κουράζονται) μαχόμενοι τοῖς ἀετοῖς.  

ε. Οἶδα (=γνωρίζω) τοὺς θεοὺς ἀθανάτους ὄντας. στ. Μέμνημαι (=θυμάμαι) τοιαῦτα 

ἀκούσας σου 

 Μονάδες 2,5 

 

6. Να υπογραμμίσετε τα αντικείμενα των δίπτωτων ρημάτων στις παρακάτω προτάσεις. 

 

 α. Οἱ Κορίνθιοι χρήματα ᾔτησαν τοὺς Θηβαίους.  

β. Οὐκ ἀποκρύψω σε τὴν ἐμὴν οὐσίαν.  

γ. Τὰς πόλεις ἐκένωσαν τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν.  

δ. Τὴν πόλιν τοῦ δέους ἀπήλλαξαν.  

ε. Προμηθεὺς ἔδωκε τοῖς ἀνθρώποις τὸ πῦρ.  

στ. Οἱ θεοὶ παρέχουσι πλεῖστα ἀγαθὰ τοῖς ἀνθρώποις. 

 Μονάδες 2,5 

7. Να γίνει χρονική αντικατάσταση στα παρακάτω ρήματα στην ευκτική: 

 

Παιδεύω, κελεύω, πράττω 

Μονάδες 2,5 


