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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

Β΄ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) 

 

Α.ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

"Η ελεημοσύνη βασίλισσα των αρετών" 
Ἀγαπητοί, μὴ γινώμεθα τῶν ἀλόγων θηριωδέστεροι. Ἐκείνοις πάντα κοινὰ καὶ οὐδὲν τοῦ 

ἄλλου πλέον ἔχει∙ σὺ δὲ ἄνθρωπος ὤν, θηρίου γίνῃ χαλεπώτερος, μυρίων πενήτων τροφὰς 

μιᾷ κατακλείων οἰκίᾳ. Καίτοι γε οὐχ ἡ φύσις ἡμῖν μόνη κοινή, ἀλλὰ καὶ ἕτερα πλείονα∙ 

οὐρανὸς κοινὸς καὶ ἥλιος καὶ σελήνη καὶ ἀστέρες καὶ ἀὴρ καὶ θάλασσα καὶ γῆ καὶ ζωὴ καὶ 

τελευτὴ καὶ γῆρας καὶ νόσος καὶ ὑγεία καὶ χρεία τροφῆς καὶ ἐνδυμάτων. Πῶς οὖν οὐκ 

ἄτοπον τοὺς ἐν τοσούτοις κοινωνοῦντας ἀλλήλοις ἐν τοῖς χρήμασιν οὕτως εἶναι 

πλεονέκτας, καὶ τὴν αὐτὴν μὴ διατηρεῖν ἰσονομίαν; Ὁ γὰρ θάνατος τῆς μὲν ἀπολαύσεως 

ἀπάγει, πρὸς δὲ τὰς εὐθύνας ἄγει. Ἵν’ οὖν μὴ τοῦτο γένηται, πολλῇ χρησώμεθα τῇ 

ἐλεημοσύνῃ. Αὕτη γὰρ ἐστιν ἡ βασίλισσα τῶν ἀρετῶν, ἥ καὶ ἐξαιρήσεται ἡμᾶς τῆς τιμωρίας. 

Τὰ περιττὰ δὴ ποιήσωμεν χρήσιμα, τὸν πολὺν προέμενοι πλοῦτον, καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς 

κρίσεως, κἄν μυρία πεπλημμεληκότες ὦμεν, ὁ Θεὸς μεταδώσει ἡμῖν συγγνώμης. 

  

 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να γίνει η μετάφραση στο παρακάτω χωρίο << Πῶς οὖν οὐκ ἄτοπον …… ὁ Θεὸς μεταδώσει 
ἡμῖν συγγνώμης. >> 

20 Μονάδες  
2. Ποιες είναι οι διαφορές του ανθρώπου από τα ζώα σύμφωνα με τον Ιωάννη τον 
Χρυσόστομο; 

10 Μονάδες 
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3. Να συμπληρώσετε τον κατάλληλο τύπο οριστικής Παρατατικού του ρήματος εἰμὶ στις 

παρακάτω φράσεις: 

α. Ὁ Ἀριστείδης δίκαιος ______________ . 

β. Ἰατρὸς ______________ ἄτεχνος (= χωρίς γνώση της τέχνης του, αδαής). 

γ. Ἡ μήτηρ καὶ ἡ θυγάτηρ καλαὶ ______________ . 

δ. Ἐγὼ σύμβουλος ἀγαθὸς ______________ ὑμῖν. 

ε. Ὁ δὲ τρόπος τῆς ὀρχήσεως οὗτος ______________ 
10 Μονάδες  

 

 

4. Να μεταφέρετε τις προτάσεις στον άλλο αριθμό. 
α. Ὁ ἀγαθὸς ἄρχων φροντίζει τὸν θεράποντα. 
β. Οἱ ὁπλῖται τοὺς βωμοὺς καὶ τὰ ἱερὰ τῶν πατρίδων φυλάττουσι. 
γ. Ἡ ἀλώπηξ τῶν κολάκων τὰ μηχανήματα μιμεῖται. 
δ. Ἡ ἐλπὶς οὐ λείπει τὸν ἄνθρωπον. 

20 Μονάδες  

 

 

5. Να επιλέξετε από το πλαίσιο τη λέξη που ταιριάζει στις παρακάτω προτάσεις 
και να τη χρησιμοποιήσετε στη σωστή πτώση. 
 
ῥήτωρ, Σωκράτης, γείτων, Ἑλληνίς, νόσημα, χείρ, θέρος 
α. Ἐπορεύοντο εἰς Κοτύωρα, πόλιν ....................................................... . 
β. Κῦρος ἀπέκτεινε τῇ ἑαυτοῦ ................................................... Ἀρταγέρσην. 
γ. Οἱ Θηβαῖοι ἦσαν ......................................................... τῶν Πλαταιῶν. 
δ. Τοῦ δὲ ἐπιγιγνομένου ............................................... οἱ Λακεδαιμόνιοι ἀπέστειλαν 
τεσσαράκοντα ναῦς εἰς Μυτιλήνην. 
ε. Οἱ Ἀθηναῖοι δικασταὶ ἐδίκασαν τὸν ....................................................... . 
στ. Ἡ Ἰατρικὴ ἐπιμελεῖται τῶν ....................................................... τοῦ σώματος. 
ζ. Ὁ Δημοσθένης καὶ ὁ Αἰσχίνης ἦσαν ἄριστοι .................................................. . 

20 Μονάδες 
 
 
 
6. Να κλίνετε το ρήμα βλάπτω στον Ενεστώτα, Παρατατικό και Μέλλοντα και στις δυο φωνές.  

20 Μονάδες 
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                                        ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους)  
 
1 .  Στο τετράδιο  να γράψετε  μόνο τα προκαταρκτ ικά (ημερομηνία,  κατεύθυνση,  εξεταζόμενο 

μάθημα).  Να μην αντιγράψετε  τα θέματα στο τετράδιο.  

2 .  Να γράψετε το  ονοματεπώνυμό σας στο  πάνω μέρος των φωτοαντ ιγράφων,  αμέσως μόλ ις 

σας παραδοθούν.  Καμιά άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται  να γράψετε.  Κατά την 

αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί  με το τετράδιο και  τα  φωτοαντ ίγραφα.  

3 .  Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα  τα θέματα.  

4 .  Να γράψετε τ ι ς  απαντήσεις σας μόνο με  μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό.  Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε μολύβι  μόνο  γ ια σχέδια,  δ ιαγράμματα και  πίνακες.  

5 .  Κάθε απάντηση επιστημον ικά τεκμηριωμένη ε ίνα ι  αποδεκτή.  

6 .  Διάρκεια  εξέτασης:  Δυο  (2)  ώρες μετά τη δ ιανομή των φωτοαντ ιγράφων.  

7 .  Χρόνος δυνατής  αποχώρησης:  μ ια (1 )  ώρα και  δεκαπέντε (15)  λεπτά μετά τη δ ιανομή των 

θεμάτων.  

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

 

 


