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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

 

1) Να γράψετε τη μετάφραση του κειμένου.                                         (5 μονάδες) 

 

Ἀνήρ γένει Μάρδος παῖδας εἶχεν ἑπτά. Τούτων ὁ νεότατος κακά πολλά 

τούς ἄλλους εἰργάζετο. Καί τά μέν πρῶτα ἐπειρᾶτο αὐτόν ὁ πατήρ 

ρυθμίζειν λόγῳ· ἐπεί δέ οὐκ ἐπείθετο, πρός τούς δικαστᾶς ἤγαγε καί ὅσα 

αὐτῷ ἐτετόλμητο ἀκριβῶς κατηγόρησε, καί ᾒτει παρά τῶν δικαστῶν 

ἀποκτεῖναι τόν νεανίσκον. Οἱ δέ ἐξεπλάγησαν καί ἀμφότερους ἐπί τόν 

βασιλέα Ἀρταξέρξην ἤγαγον. Τά αὐτά δέ λέγοντος τοῦ Μάρδου, βασιλεύς 

ἔφη: «Εἶτα τολμήσεις τόν υἱόν ἀποθνῄσκοντα ὑπομεῖναι;». Ὁ δέ ἔφη 

«πάντων μάλιστα· ἐπεί καί ὅταν τῶν φυομένων θριδακινῶν τάς ἐκφύσεις 

τάς πικράς ἀφαιρῶ, οὐδέν ἡ μήτηρ αὐτῶν λυπεῖται, ἀλλά θάλλει μᾶλλον 

καί γλυκίων γίνεται». Ταῦτα ἀκούσας Ἀρταξέρξης ἐπῄνεσε μέν τόν ἄνδρα 

καί τῶν βασιλικῶν δικαστῶν ἐποίησεν ἕνα, εἰπῶν ὅτι ὁ περί τῶν ἰδίων 

παίδων οὕτω δικαίως ἀποφαινόμενος πάντως καί ἐν τοῖς ἀλλοτρίοις 

ἀκριβής ἔσται δικαστής καί ἀδέκαστος, ἀφῆκε δέ καί τόν νεανίαν τῆς 

τιμωρίας, ἀπειλῶν αὐτῶ θανάτου, ἐάν ἄδικῶν φωραθῇ ἕτερα. 

  

 

 

2) Να γράψετε από μία παράγωγη λέξη της Νέας Ελληνικής από τις λέξεις του 

κειμένου: εἰργάζετο, ἐπειρᾶτο, ἤγαγον, φυομένων, ἀποφαινόμενος.  

                (μονάδες 3) 

 

 

 

 

 

 

3) Να κλίνετε τα ονοματικά σύνολα: ὁ καλός σωτήρ, ἡ μεγάλη νόσος, ἡ φρούδη 

ἐλπίς, ὁ δίκαιος γραμματεύς, τό ἄγονον ἔδαφος.            

                               

                (μονάδες 4) 
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4) Να συμπληρώσετε τον πίνακα κάνοντας χρονική αντικατάσταση. (μονάδες 6) 

 

 

 

5) Να εντοπίσετε τα υποκείμενα, αντικείμενα και κατηγορούμενα στα 

παραδείγματα:                                                                                   (μονάδες 2) 

 

- Περικλῆς ἄρχων καὶ στρατηγὸς ᾑρέθη. 

 

- Ἡρακλῆς τῆς Ἑλλάδος κατέστη εὐεργέτης. 

 

- Μιλτιάδην ἐδίωξαν οἱ ἔχθροί. 

 

- Οἱ θεοὶ δίκαιοί εἰσιν. 

 

- Δημοσθένης συνεβούλευεν Ἀθηναίοις ἐκπολεμῆσαι Ὀλυνθίους. 

 

- Ὅτε ταῦτα ἐγίγνετο, ὁ ἥλιος ἐδύετο. 

              Οι  απαντήσεις  θα  ανακοινωθούν  στην  σελίδα  μας   www.ereuna.com.gr 
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