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ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β’ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ-ΙΛΙΑΔΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 4 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

Κείμενο: 

Ἀνὴρ γένει Μάρδος παῖδας εἶχεν ἑπτά. Τούτων ὁ νεώτατος κακὰ πολλὰ τοὺς ἄλλους 

εἰργάζετο. Καὶ τὰ μὲν πρῶτα ἐπειρᾶτο αὐτὸν ὁ πατὴρ ῥυθμίζειν λόγῳ· ἐπεὶ δὲ οὐκ ἐπείθετο, 

πρὸς τοὺς δικαστὰς 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 καὶ ὅταν τῶν φυομένων 

θριδακινῶν τὰς ἐκφύσεις τὰς πικρὰς 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 καί ἀδέκαστος, ἀφῆκε 

δὲ καὶ τὸν νεανίαν τῆς τιμωρίας, ἀπειλῶν αὐτῷ θανάτου, ἐὰν ἀδικῶν φωραθῇ ἕτερα. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α1.  Σε ποιες διαδοχικές ενέργειες προχώρησε ο πατέρας προκειμένου να 

λογικέψει τον ατίθασο γιο του;  

Α2.  ήταν η αντίδραση του βασιλιά όταν άκουσε ότι ο πατέρας ζητούσε τη  

θανάτωση του γιου του; Τι του  απάντησε ο πατέρας;   

                                                                                                                       Μονάδες 6  

Β1α.Να κλιθούν σε ενικό και πληθυντικό τα εξής: ὁ βασιλεύς, ἡ ἔκφυσις . 

 

Β1β.  Να γίνει γραμματική  αναγνώριση των τύπων:  

ῥυθμίζειν:  

ἀκούσας: 

ἀποφαινόμενος:  
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Β1γ.  Να κλιθεί το ρήμα «λέγομαι» στην οριστική ενεστώτα (Μέσης Φωνής) και να 

γραφεί το απαρέμφατο και η μετοχή (και στα τρία γένη) του ίδιου χρόνου.  

Μονάδες 5  

 

 

Γ1.  Να φτιάξετε προτάσεις με τις ακόλουθες λέξεις: λογικός, λογομαχώ, 

λογοδοτώ, λογισμός .  

 

Γ2.  Να ενώσετε τις λέξεις που σας δίνονται και να φτιάξετε τις ανάλογες 

σύνθετες.  

στρατός + ἄγω (ουσιαστικό)> 

προς + φέρω (ρήμα)> 

ἀ-(ἀν-) + ἴσος  (επίθετο)> 

εἰς + βάλλω (ρήμα)> 

Μονάδες 4 

 

Δ.  Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου.  

Μονάδες 5  

 

ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Κείμενο: 

Ψάλλε , θεά, τον τρομερόν θυμόν του Αχιλλέως,                                                                                             

πώς έγινε στους Αχαιούς αρχή πολλών δακρύων,                                                                                             

που ανδράγαθες ροβόλησε πολλές ψυχές στον Άδη                                                                                    

ηρώων, κι έδωκεν αυτούς αρπάγματα των σκύλων                                                                                      

και των ορνέων – και η βουλή γενόνταν του Κρονίδη,                                                  5                                                                                               

απ΄ ότ’ εφιλονίκησαν κι εχωριστήκαν πρώτα                                                                                                          

ο Ατρείδης, άρχων των ανδρών, και ο θείος Αχιλλέας.                                                                                                    

Και απ’ τους θεούς ποιος άναψε την έχθρα μεταξύ τους;                                                                                   

Ο Απόλλων, όπου οργίσθηκε του Ατρείδη βασιλέως                                                                                     

κι έφερε λώβαν στον στρατόν που εθέριζε τα πλήθη,                                                 10                                          

ότι του εκαταφρόνεσε τον Χρύσην ιερέα.                                                                                                                         

Στων Αχαιών τα γρήγορα καράβια τούτος ήλθε,                                                                                                          

Με λύτρα πλουσιοπάροχα την κόρη του να λύσει.                                                                                                                     

Στο χρυσό σκήπτρο τυλικτό του Φοίβου το στεφάνι                                                                                                             

εκράτει, και τους Αχαιούς παρακαλούσεν όλους,                                                        15                                                                               

μα από όλους πιο πολύ τους δυο τους γιους του Ατρέα:                                                                                                

«Ω γενναιόκαρδοι Αχαιοί, ω βασιλείς Ατρείδες,                                                                                                                             

του Ολύμπου ας κάμουν οι θεοί, την πόλιν του Πριάμου                                                                                                

αφού πορθήσετ’ ευτυχείς να πάτε στην πατρίδα.                                                                                                                        

αλλ’ αποδώσετε σ’ εμέ την ποθητήν μου κόρην,                                                          20                                              
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δεχθείτε αυτά τα λύτρα της, αν τον υιόν του Δία                                                                                                                  

τον μακροβόλον τοξευτήν Απόλλωνα ευλαβείσθε».                                                                                                              

Όλοι αλαλάξαν οι Αχαιοί, κι είπαν τον ιερέα                                                                                                                                                 

να σεβασθούν και τα λαμπρά λύτρα δεκτά να γίνουν.                                                                                                                 

Μόνος ο Αγαμέμνονας δεν το ‘στεργεν ο Ατρείδης,                                                     25                                                  

Αλλά κακά τον έδιωχνε και βαρύν λόγον είπε:                                                                                                                          

«Μη σ’ απαντήσω, γέροντα, σιμά στα κοίλα πλοία                                                                                                                                  

ή τώρα εδώ ν’ αργοπορείς ή πάλιν να γυρίσεις,                                                                                                                  

και μη θαρρεύεις στου θεού το σκήπτρο και το στέμμα.                                                                                                             

Αυτήν δεν θ’ απολύσω εγώ. Το γήρας θα την έβρει                                                      30                                                                                               

στο Άργος μες στο σπίτι μου μακράν απ’ την πατρίδα                                                                                                                          

να υφαίνει αυτού και σύντροφον της κλίνης να την έχω.                                                                                                           

Μη μ’ ερεθίζεις, σύρ’ ευθύς, αν θέλεις να μην πάθεις». 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α1. Ποιο είναι το βασικό θέμα της Ιλιάδας και γύρω από ποιους ήρωες εκτυλίσσεται; Να 

τεκμηριώσετε την απάντησή σας με στοιχεία του κειμένου. 

(μονάδες 4) 

Α2. «Στο χρυσό σκήπτρο τυλικτό του Φοίβου το στεφάνι εκράτει». Τι γνωρίζετε για το σκήπτρο 

και ποιοι το κρατούσαν; 

(μονάδες 4)     

Β1. Να χωρίσετε το κείμενο σε δύο ενότητες και να γράψετε από έναν πλαγιότιτλο για την 

καθεμία.  

(μονάδες 3) 

Β2. Ο διάλογος είναι ένα από τα εκφραστικά μέσα που χρησιμοποιεί ο Όμηρος. Τι πετυχαίνει 

με τη χρήση του στο συγκεκριμένο απόσπασμα;    

(μονάδες 3)   

Γ1. Να εντοπίσετε δύο πολιτιστικά στοιχεία στο απόσπασμα. 

(μονάδες 3)  

Γ2. Να ηθογραφήσετε τον Αγαμέμνονα από την απάντηση που δίνει στον Χρύση στους 

στίχους 27-33 δικαιολογώντας ταυτόχρονα τους χαρακτηρισμούς σας.  

                                                                                                                                                         (μονάδες 3)    
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ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους) 

 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση, 

εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως 

μόλις σας παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται να γράψετε καμία άλλη σημείωση.  

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

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

4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό.  Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια, διαγράμματα και πίνακες. 

5. Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.  

6. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 

7. Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  

8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 

 

 

 

 


