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ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ

ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ
ΤΑΞΗ Β

Α) ΚΕΙΜΕΝΟ : 
                  
Ἅπαντες ἐπιστάμεθα ὅτι Ἀγησίλαος, ὅπου ᾤετο τὴν πατρίδα τι ὠφελήσειν, οὐ πόνων 
ὑφίετο, οὐ κινδύνων ἀφίστατο, οὐ χρημάτων ἐφείδετο, οὐ σῶμα, οὐ γῆρας 
προὐφασίζετο, ἀλλά καὶ βασιλέως ἀγαθοῦ τοῦτο ἔργον ἐνόμιζε, τὸ τοὺς ἀρχομένους ὡς 
πλεῖστα ἀγαθά ποιεῖν. Ἐν τοῖς μεγίστοις δὲ ὠφελήμασι τῆς πατρίδος καὶ τόδε ἐγώ
τίθημι αὐτοῦ, ὅτι δυνατώτατος ὢν ἐν τῇ πόλει φανερός ἦν μάλιστα τοῖς νόμοις
λατρεύων. Τίς γὰρ ἄν 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 καλόν πράττοιεν, παρίστατο δ’ εἴ τις
συμφορά συμβαίνοι, ἐχθρὸν μὲν οὐδένα 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

Β) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ :
     1) Τι έκανε ο Αγησίλαος σε όσες περιπτώσεις πίστευε ότι σε κάτι θα ωφελήσει την 
πατρίδα και ποιο θεωρούσε ως έργο του καλού βασιλιά; (μον. 2)
     2) Τι είδους σχέση επιδίωκε να δημιουργήσει ο Αγησίλαος με τους συμπολίτες του και 
πώς συμπεριφερόταν σ’ αυτούς ; ( μον. 2)
     3) Ποιο ήταν ένα από τα μέγιστα ωφελήματα προς την πατρίδα και τι παράδειγμα 
έπαιρναν οι πολίτες απ’ αυτό; ( μον. 2 )

Γ) ΑΣΚΗΣΕΙΣ : 
     1α ) τήν πατρίδα, τίς, ὅς, τι, τις : να γραφούν στην πτώση που βρίσκεται η κάθε λέξη, 
αλλά στον πληθυντικό αριθμό. (μον. 2,5 )
     1β ) 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. ( μον. 2,5 )

     2α ) πόνων, ἀγαθοῦ, ἐγώ, πειθόμενον, καλόν : να χαρακτηρισθούν συντακτικά οι 
λέξεις αυτές του παραπάνω κειμένου ( μον. 2,5 ). 
     2β ) Ποιο το άμεσο και ποιο το έμμεσο αντικείμενο στις παρακάτω προτάσεις; (μον. 
2,5 ) 
         α. Τοῦτο ἐρωτῶ σε.
          β. ‘Εγέμισαν τήν ὑδρίαν οἴνου.
          γ. Ἔδωκαν αὐτοῖς συμβουλάς.
          δ. Ἐκοινώνησαν τῶν κινδύνων αὐτοῖς.
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ε. Τῆς τῶν Ἑλλήνων ἐλευθερίας παρεχωρήσατε Φιλίππῳ.

     3α ) Να βρείτε τα συνώνυμα των παρακάτω λέξεων:
             πραμάτεια
             πράγμα
             εχθροπραξίες
             διαπραγματεύομαι                 ( μον. 2 )
     3β ) Να σχηματίσετε σύνθετα επίθετα της αρχ. ελλ. με τα συνθετικά που δίνονται:
             ἀ- + τόπος         ὁ    …………………
             πολύ+μηχανή   ὁ …………………..
             φίλος + ξένος      ὁ ……………………
             ὑπέρ+μέγεθος     ὁ ……………………   ( μον. 2 )

Καλή επιτυχία !

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                                       Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

         


