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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

 

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

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Α.  
Αἰλιανός, Ποικίλη Ἱστορία 1.34 (διασκευή) 
Ἀνὴρ γένει Μάρδος παῖδας εἶχεν ἑπτά. Τούτων ὁ νεώτατος κακὰ πολλὰ τοὺς 
ἄλλους εἰργάζετο. Καὶ τὰ μὲν πρῶτα ἐπειρᾶτο αὐτὸν ὁ πατὴρ ρυθμίζειν λόγῳ∙ 
ἐπεὶ δὲ οὐκ ἐπείθετο πρὸς τοὺς δικαστάς ἤγαγε καὶ ὅσα αὐτῷ ἐτετόλμητο ἀκριβῶς 
κατηγόρησε, καὶ ᾔτει παρὰ τῶν δικαστῶν ἀποκτεῖναι τὸν νεανίσκον. Οἱ δὲ 
ἐξεπλάγησαν καὶ ἀμφοτέρους ἐπὶ τὸν βασιλέα Ἀρταξέρξην ἤγαγον. Τὰ αὐτὰ δὲ 
λέγοντος τοῦ Μάρδου, βασιλεὺς ἔφη: «εἶτα τολμήσεις τὸν υἱὸν ἀποθνῄσκοντα 
ὑπομεῖναι;». Ὁ δὲ ἔφη «πάντων μάλιστα· ἐπεὶ καὶὅταν τῶν φυομένων θριδακινῶν 
τὰς ἐκφύσεις τὰς πικράς ἀφαιρῶ, οὐδὲν ἡ μήτηρ αὐτῶν λυπεῖται, ἀλλὰ θάλλει 
μᾶλλον καὶ γλυκίων γίνεται». Ταῦτα ἀκούσας Ἀρταξέρξης ἐπῄνεσε μὲν τὸν ἄνδρα 
καὶ τῶν βασιλικῶν δικαστῶν ἐποίησεν ἕνα, εἰπὼν ὅτι ὁ περὶ τῶν ἰδίων παίδων 
οὕτω δικαίως ἀποφαινόμενος πάντως καὶ ἐν τοῖς ἀλλοτρίοις ἀκριβὴς ἔσται 
δικαστὴς καὶ ἀδέκαστος, ἀφῆκε δὲ καὶ τὸν νεανίαν τῆς τιμωρίας, ἀπειλῶν αὐτῷ 
θανάτου, ἐὰν ἀδικῶν φωραθῇ ἕτερα. 

Β.  

Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, Θεμιστοκλῆς 12.2-6 (διασκευή) 

Ἀλλ’ ἐπεί τῶν πολεμίων ὁ στόλος τῇ Ἀττικῇ κατὰ τὸ Φαληρικὸν προσφερόμενος 
τοὺς πέριξ ἀπέκρυψεν αἰγιαλούς, πάλιν ἐπάπταινον οἱ Πελοποννήσιοι πρὸς τὸν 
Ἰσθμόν. Ἔνθα δὴ ὁ Θεμιστοκλῆς ἐβουλεύετο καὶ συνετίθει τὴν περὶ τὸν Σίκιννον 
πραγματείαν. Ἦν δὲ τῷ μὲν γένει Πέρσης ὁ Σίκιννος, αἰχμάλωτος, εὔνους δὲ τῷ 
Θεμιστοκλεῖ καὶ τῶν τέκνων αὐτοῦ παιδαγωγός. Τοῦτον ἐκπέμπει πρὸς τὸν Ξέρξην 
κρύφα, κελεύσας λέγειν ὅτι Θεμιστοκλῆς ὁ τῶν Ἀθηναίων στρατηγὸς αἱρούμενος 
τὰ βασιλέως ἐξαγγέλλει πρῶτος αὐτῷ τοὺς Ἕλληνας ἀποδιδράσκοντας, καὶ 
διακελεύεται ἐν ᾧ ταράττονται τῶν πεζῶν χωρὶς ὄντες ἐπιθέσθαι καὶ διαφθεῖραι τὴν 
ναυτικὴν δύναμιν. Ταῦτα δ’ ὁ Ξέρξης ὡς ἀπ’ εὐνοίας λελεγμένα δεξάμενος, ἥσθη 
καὶ εὐθὺς ἐξέφερε πρὸς τοὺς ἡγεμόνας τῶν νεῶν διακοσίαις ναυσὶν ἀναχθέντας 
ἤδη διαζῶσαι τάς νήσους, ὅπως ἐκφύγοι μηδεὶς τῶν πολεμίων. 
 

 

Α.1. Να μεταφράσετε τα εξής αποσπάσματα.  

«ἐπεὶ δὲ οὐκ ἐπείθετο… γλυκίων γίνεται». 

«Τοῦτον ἐκπέμπει… τῶν πολεμίων». 

20 μονάδες 
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Α.2. Ποια ήταν η αντίδραση του βασιλιά όταν άκουσε ότι ο πατέρας ζητούσε τη 

θανάτωση του γιου του; Τι του απάντησε ο πατέρας;  

10 μονάδες 

Α.5. Ποιο μήνυμα μετέφερε ο Σίκιννος στον Ξέρξη για λογαριασμό του 

Θεμιστοκλή; 

10 μονάδες 

Β.1. Να συμπληρώσετε τα συνώνυμα των παρακάτω λέξεων από ΑΕ λέξεις που 

σας δίνονται: 

(φλύαρος, τακτοποιώ, ευπρεπής, προφητεύω, λαοσύναξη) 

 

α) κοσμοπλημμύρα: ……………………………… 

β) λογάς: ………………………………………….. 

γ) κόσμιος: ……………………………………….. 

δ) προλέγω: ……………………………………….. 

ε) διακοσμώ: ……………………………………… 

05 Μονάδες 

 

Β.2. α) Να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις της ΑΕ με τα συνθετικά που δίνονται: 

α) λόγος + γράφω > ………………………………. 

β) μετέωρος + λέγω > …………………………….. 

γ) βοή + θέω > …………………………………….. 

δ) ἄστυ + νέμω > ………………………………….. 

ε) ἄρωμα + φέρω > ………………………………… 

05 μονάδες 

β) Να βρείτε τα συνθετικά μέρη των σύνθετων λέξεων: 

α) ξιφηφόρος: ……………………… + ……………………. 

β) ἀγωνοθέτης: …………………….. + ……………………. 

γ) λαιμητόμος: ……………………... + ……………………. 

δ) πεντάπολις: ……………………....  + ……………………. 

ε) στρωματοφύλαξ: ………………… + ……………………. 

05 μονάδες 
 

Γ.1. Να αντικαταστήσετε χρονικά τους παρακάτω τύπους: 

Ενεστ.  λύειν  

Παρατ.    

Μελλ. βλάψεις   

Αορ.   παύσασθαι 

Παρακ.    

Υπερσ.    
 

 11 Μονάδες 
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Γ.2. Να μεταφέρετε τους τύπους στον άλλον αριθμό: 

α) αἱ ἕλικες: ………………………………… 

β) τῆς φλεβός: ……………………………… 

γ) τοῖς γείτοσι: ……………………………… 

δ) τῷ μηνί: …………………………………. 

ε) τῷ ἀστέρι: …………………………... 

στ) τῷ βέλει: ………………………………… 

ζ) τοῖς ῥήτορσι: ……………………………. 

η) ὦ ἄνδρες: ………………………………… 

08 μονάδες 

 
 

Γ.3. Να κλίνετε τα ουσιαστικά: 

ὦ πάτερ, τοῦ ἡγεμόνος 

09 μονάδες 
 

 

Γ.4. Να γράψετε τους παρακάτω τύπους: 

α) πλήττεις  τον ίδιο τύπο στην άλλη φωνή: …………………………… 

β) ταραξόμεθα  τον ίδιο τύπο άλλη φωνή: …………………………… 

γ) ἐπαιδεύσω  τον ίδιο τύπο στον παρατατικό: ………………………… 

δ) κωλύσεσθε  τον ίδιο τύπο στην άλλη φωνή: …………………………….. 

ε) στρατεύσει  τον ίδιο τύπο στον Αόριστο: ……………………………. 

στ) λέγειν  τον ίδιο τύπο στην άλλη φωνή: ……………………………. 

ζ) ἦν  β΄ ενικό οριστική ενεστώτα: ……………………………. 

07 μονάδες 
 

Γ.5. Να αναγνωρίσετε το είδος της σύνδεσης στις παρακάτω προτάσεις και όπου 

υπάρχουν σύνδεσμοι να τους κυκλώσετε: 

α) Σπονδάς ἤ πόλεμω ἀπαγγέλλω; 

β) Οἱ στρατιῶται γυμνοί τε καί ἀνυπόδητοι ἦσαν. 

γ) Ἐπίτηδες σε οὐκ ἤγειρον, ἵνα ὡς ἥδιστα διάγῃς. 

δ) Και συμβαλόντες τάς ἀσπίδας, ἐωθοῦντο, ἐμάχοντο, ἀπέκτεινον, ἀπέθνησκον. 

ε) Ἐβουλεύοντο ὅπως ἄν τήν μάχην συμφορώτατα ποιήσαιντο. 

10 μονάδες 
 

Καλή επιτυχία  
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