ΤΑΞΗ: Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:ΔΥO(2)
Α. Κείμενο
Ἅπαντες ἐπιστάμεθα ὅτι Ἀγησίλαος, ὅπου ᾢετο 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 δέ 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
καλὸν πράττοιεν, παρίστατο δ’ εἴ τις συμφορὰ συμβαίνοι, ἐχθρὸν μὲν οὐδένα
ἡγούμενος πολίτην, ἐπαινεῖν δὲ πάντας ἐθέλων, σῴζεσθαι δὲ πάντας κέρδος
νομίζων, ζημίαν δὲ τιθεὶς εἰ καί ὁ μικροῦ ἄξιος ἀπόλοιτο.
Β. Ερωτήσεις
1.Τι είδους σχέση επιδίωκε να δημιουργήσει ο Αγησίλαος με τους συμπολίτες του
και
πώς συμπεριφερόταν σ’ αυτούς ;
(4 μον.)
2. Ποιο ήταν ένα από τα μέγιστα ωφελήματα προς την πατρίδα και τι
παράδειγμα έπαιρναν οι πολίτες απ’ αυτό;
(4 μον.)
Γ. Ασκήσεις
1.πράττοιεν, συμβαίνοι: να αναγνωρισθεί το πρόσωπο, η έγκλιση και ο χρόνος
των ρημάτων αυτών και του πράττοιεν να γραφεί το ίδιο πρόσωπο και η ίδια
έγκλιση στον μέλλοντα και στον αόριστο και του συμβαίνοι το α και β πληθ.
στην ίδια έγκλιση και στον ίδιο χρόνο.
(3 μον.)
2.Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
πατήρ (δοτική πληθυντικού)
ὅς (αιτιατική ενικού)
ἥτις (αιτιατική πληθυντικού)
εὐδαίμων (κλητική ενικού)
εὐσεβής(αιτιατική ενικού)
(2,5 μον.)
3. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου
α.Λέγεται Κῦρον εἰσβάλλειν εἰς τὴν Κιλικίαν.

β.Ἡμέρας γενομένης, ὁ κῆρυξ ἀπῆλθεν.
γ.Τοὺς βασιλέας δεῖ φιλανθρώπους εἶναι.
δ.Οἱ στρατιῶται οὐκ ἐδύναντο καθεύδειν.(κοιμηθούν)
(2 μον.)
4.Ποιο το άμεσο και ποιο το έμμεσο αντικείμενο στις παρακάτω προτάσεις;
α. Τοῦτο ἐρωτῶ σε.
β.Ἐγέμισαν τήν ὑδρίαν οἴνου.
γ. Ἔδωκαν αὐτοῖς συμβουλάς.
δ. Ἐκοινώνησαν τῶν κινδύνων
αὐτοῖς.
ε. Τῆς τῶν Ἑλλήνων ἐλευθερίας παρεχωρήσατε Φιλίππῳ.
(2,5 μον.)
5. Να αντιστοιχήσετε τις λέξεις της στήλης Α με τις αντώνυμές τους της στήλης
Β.
(Μια λέξη από τη στήλη Β περισσεύει)
Α
Β
1.ανυπακοή
α)πεποίθηση
2.αβεβαιότητα
β)απείθεια
3.υποταγή
γ)πίστωση
4.ανακρίβεια
δ)πειθαρχία
ε)πιστότητα
(2 μον.)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

