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ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ ΣΑ ΑΡΥΑΙΑ 

Ον/μο:………………..                                                        Β΄ Λςκείος                                    

Ύλη:                12-02-12   

             Θεωπ. Καη. 

   

ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ 
                                                                                                     

Κείμενο από ηο ππωηόηςπο  

Γημοζθένοςρ Τπέπ ηηρ ηων Ροδίων Δλεςθεπίαρ , Παπάγπαθοι 3-4  

Ἠηηηάζαλην κὲλ γὰξ ἡκὰο ἐπηβνπιεύεηλ αὐηνῖο Υῖνη θαὶ Βπδάληηνη θαὶ 

Ῥόδηνη , θαὶ δηὰ ηαῦηα ζπλέζηεζαλ ἐθ΄ ἡκᾶο ηὸλ ηειεπηαῖνλ ηνπηνλὶ  

πόιεκνλ .θαλήζεηαη δ΄ ὁ κὲλ πξπηαλεύζαο ηαῦηα θαὶ πείζαο Μαύζσινο , 

θίινο εἶλαη θάζθσλ Ῥνδίσλ , ηὴλ ἐιεπζεξίαλ αὐηῶλ ἀθεξεκέλνο , νἱ 

δ’ἀπνδείμαληεο ἑαπηνὺο ζπκκάρνπο Υῖνη θαὶ Βπδάληηνη ηνῖο ἀηπρήκαζηλ 

αὐηῶλ νὐ βεβνεζεθόηεο ,ὑκεῖο δ΄, νὖο ἐθνβνῦλην , κόλνη ηῶλ πάλησλ ηῆο 

ζσηεξίαο αὐηνῖο αἴηηνη .Ἐθ δὲ ηνῦ ηαπζ΄ ὑθ΄ ἁπάλησλ ὀθζῆλαη πνηήζεηε 

ηνὺο πνιινὺο ἐλ ἁπάζαηο ηαῖο πόιεζη ηνῦην πνηεῖζζαη ζύκβνινλ ηῆο 

αὐηῶλ ζσηεξίαο , ἐὰλ ὑκῖλ ὦζη θίινη .νὐ κεῖδνλ νὐδὲλ ἂλ ὑκῖλ γέλνηη΄ 

ἀγαζὸλ , ἣ παξὰ πάλησλ ἑθόλησλ ἀλππόπηνπ ηπρεῖλ εὐλνίαο . 

 

 

Παπαηηπήζειρ: 

1. Να απνδώζεηε ην πξσηόηππν θείκελν ζηε λέα ειιεληθή .           

                                    (μονάδερ 10) 

2.α) Πσο παξνπζηάδεη ν ξήηνξαο ηε ζηάζε απέλαληη ζηνπο Ρνδίνπο ηνπ 

       Μαύζσινπ , ησλ ζπκκάρσλ ηνπο θαη ησλ Αζελαίσλ , πξνθεηκέλνπ λα 

       απνδείμεη όηη ζπκθέξεη ηελ Αζήλα ε παξνρή βνήζεηαο ζηνπο Ρνδίνπο; 

                                                                                                   (μονάδερ 15) 

    β) Γηα πνηνπο ιόγνπο πηζηεύεη όηη ε Αζήλα πξέπεη λα βνεζήζεη 

         ηνπο Ρνδίνπο; 

                                                                        (μονάδερ 15) 

3. ε πνην είδνο ξεηνξηθώλ ιόγσλ ζπγθαηαιέγεηαη ν ιόγνο ηνπ 

    Γεκνζζέλε Τπέξ ηεο ησλ Ρνδίσλ Διεπζεξίαο ;Ση γλσξίδεηε γη’απηό 

    ην είδνο ξεηνξηθώλ ιόγσλ :  

                                    (μονάδερ 10) 
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4. Να γξάςεηε από δύν παξάγσγα νπζηαζηηθά ή επίζεηα (απιά ή ζύλζεηα) 

    ηεο λέαο ειιεληθήο γηα θαζεκία από ηηο παξαθάησ ιέμεηο: 

   ζπλέζηεζαλ , θαλήζεηαη , θάζθσλ ἀθεξεκέλνο , ὀθζῆλαη 

                                                                                                   (μονάδερ 10) 
    

 

Γ.ΑΓΙΓΑΚΣΟ ΚΔΙΜΔΝΟ 

   Ιζοκπάηοςρ Πεπί ειπήνηρ , 19-20 
     Ὁ κὲλ ηνίλπλ πόιεκνο ἁπάλησλ ἡκὰο ηῶλ εἰξεκέλσλ ἀπεζηέξεθελ. 

     θαὶ γὰξ πελεζηέξνπο ἐπνίεζε θαὶ πξὸο ηνὺο Ἕιιελαο δηαβέβιεθε θαὶ 

     πάληαο ηξόπνπο ηεηαιαηπώξεθελ ἡκὰο .Ἢλ δὲ ηὴλ εἰξήλελ  

     πνηεζώκεζα θαὶ ηνηνύηνπο ἡκὰο αὐηνὺο παξάζρσκελ , νἵνπο αἱ 

     θνηλαὶ ζπλζῆθαη πξνζηάηηνπζη , κεηὰ πνιιῆο κὲλ ἀζθαιείαο ηὴλ 

     πόιηλ νἰθήζνκελ , ἀπαιιαγέληεο πνιέκσλ θαὶ θηλδύλσλ θαὶ ηαξαρῆο , 

     εἰο ἢλ λῦλ πξὸο ἀιιήινπο θαζέζηακελ , θαζ’ἑθάζηελ δὲ ηὴλ ἡκέξαλ 

     πξὸο εὐπνξίαλ ἐπηδώζνκελ . 

 

 Λεξιλόγιο:  πέλεο-εηνο =θησρνο . 

                     παξέρσ ἐκαπηὸλ =γίλνκαη , ζπκπεξηθέξνκαη . 

                     θαζίζηακαη = πεξηέξρνκαη , εκπιέθνκαη . 

                     ἡ εὐπνξία = επεκεξία , πινύηνο . 

                     ἐπηδίδσκη = απμάλσ , πξννδεύσ . 

  

Παπαηηπήζειρ: 
1.Να απνδώζεηε ζηε λέα ειιεληθή ην απόζπαζκα. 

                                                               (μονάδερ 20) 

2.α.Να γξάςεηε ηνπο ηύπνπο πνπ δεηνύληαη: 

       ηήλ πόιηλ : ηε δνηηθή εληθνύ . 

       ηνὺο Ἕιιελαο: ηελ νλνκαζηηθή εληθνύ . 

       ἡκᾶο : ηνλ ίδην ηύπν ζηνλ εληθό . 

       πνιιῆο : ηνλ ίδην ηύπν ζην ζπγθξηηηθό βαζκό . 

       πελεζηέξνπο : ηνλ ίδην ηύπν ζην ζεηηθό βαζκό . 

       ἢλ : ηε δνηηθή πιεζπληηθνύ ζην αξζεληθό γέλνο . 

       πνιέκσλ : ηε δνηηθή εληθνύ . 

       ἀζθαιείαηο: ηε γεληθή πιεζπληηθνύ . 

       πνιινύο : ηνλ ππεξζεηηθό βαζκό ηνπ επηξξήκαηνο . 

       ηνηνύηνπο : ηνλ ίδην ηύπν ζην νπδέηεξν  

                                                               (μονάδερ 5) 
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 β. ἐπνίεζε : ην β΄ εληθό πξόζσπν ππνηαθηηθήο ελεζηώηα ζηε θσλή 

                    πνπ βξίθεηαη . 

    ἠλάγθαζε : ην β΄ εληθό πξόζσπν πξνζηαθηηθήο ίδηνπ ρξόλνπ . 

    δηαβέβιεθε : ην α΄ εληθό πξόζσπν νξηζηηθήο ανξίζηνπ β΄ ζηε θσλή 

                          πνπ βξίζθεηαη . 

    παξάζρσκελ : ηνλ ίδην ηύπν ζηνλ ελεζηώηα ζηε θσλή πνπ βξίζθεηαη . 

    πξνζηάηηνπζη : ην απαξέκθαην παξαθεηκέλνπ ζηε θσλή πνπ βξίζθεηαη . 

                                                               (μονάδερ 5) 

3.α.Να ραξαθηεξηζηνύλ ζπληαθηηθώο νη ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ: 

      Σῶλ εἰξεκέλσλ, ὑπνκέλεηλ , πάληαο ,ηνηνύηνπο , πνιέκσλ 

 

                                                               (μονάδερ 5) 

   β.Να αλαγλσξηζηεί ην είδνο ηνπ ππνζεηηθνύ ιόγνπ θαη λα κεηαηξαπεί 

     ώζηε λα δειώλεη ηελ απιή ζθέςε . 

     Ἢλ δὲ ηὴλ εἰξήλελ πνηεζώκεζα........ κεηὰ πνιιῆο κὲλ ἀζθαιείαο ηὴλ 

       πόιηλ νἰθήζνκελ.» 

 

                                                               (μονάδερ 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ 
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ΑΠΑΝΣΗΔΙ(Δνδεικηικέρ) 

1.Μεηάθπαζη: 

   Ο πόιεκνο ινηπόλ καο έρεη ζηεξήζεη όια όζα έρνπλ εηπσζεί ήδε
.
 γηαηί 

   θαη πην θησρνύο καο έθαλε θαη ζηνπο Έιιελεο καο έρεη δηαβάιεη θαη κε 

   όινπο ηνπο ηξόπνπο καο έρεη ηαιαηπσξήζεη .Αλ όκσο θάλνπκε εηξήλε  

   θαη γίλνπκε ηέηνηνη , όπσο πξνζηάδνπλ νη θνηλέο ζπλζήθεο , κε πνιιή  

   αζθάιεηα ζα θαηνηθνύκε ζηελ πόιε καο , αθνύ απαιιαγνύκε από  

   πνιέκνπο θαη θαη θηλδύλνπο θαη αλαηαξαρή , ζηελ νπνία ηώξα έρνπκε 

   πεξηέιζεη , θαη θάζε κέξα ζα απμήζνπκε ηελ επεκεξία καο . 

 

2.α.πόιεη , Έιιελ , εκέ-κε , πιείνλνο , πέλεηαο , νηο , πνιέκσ , αζθαιείαο , 

      πιεηζηα , ηνηαπηα . 

   β. πνηεο , αλάγθαζνλ , δηέβαινλ , παξέρσκελ , πξνζηεηαρέλαη . 

 

3.α.ησλ εηξεκέλσλ : έκκεζν αληηθείκελν ζην ξ .απεζηέξεθελ . 

      πάληαο : θαηεγνξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην ηξόπνπο . 

      ηνηνύηνπο : θαηεγνξνύκελν ζην αληηθείκελν ηνπ ξ.παξάζρσκελ «εκαο  

      απηνπο» 

      Πνιέκσλ : αληηθείκελν ζηε κεηνρή απαιιαγέληεο . 

 

β. ήλ πνηεζώκεζα...... ππόζεζε 

    ...... νηθήζνκελ ...... απόδνζε 

   Ο ππνζεηηθόο ιόγνο δειώλεη ην πξνζδνθώκελν . 

 

   Απιή ζθέςε  εη πνηεζαίκεζα...........ππόζεζε 

                             .....άλ νηθήζαηκελ ..... απόδνζε. 

 

 

 


