ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2005-2006
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ :
ΒΙΒΛΙΟ 2, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 §50 - 51

1. « Πάλιν δέ ε σελθών ε πεν …
με ς θανατο μεν» : να
μεταφράσετε το παραπάνω απόσπασμα. (§51)
Μονάδες 30
2. Πως χαρακτηρίζετε τον Κριτία από τις πράξεις του και τα λόγια του ;
(§50-51)
Μονάδες 10

3. «Καί βουλή δήλη γένετο ε μεν ς πιθορυβήσασα» :
Σε ποιες ενέργειες προέβη ο Κριτίας, όταν είδε αυτή την αντίδραση της
βουλής και τι θέλησε να προλάβει ;
Μονάδες 10
Β. ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ : ΒΙΒΛΙΟ 2 , ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 §15-16

4. Σύμφωνα με το παραπάνω απόσπασμα, πως κρίνετε την πολιτική
συμπεριφορά του Κριτία και του Θηραμένη;
Μονάδες 10

5. α) Ποιοι είναι οι γνωστότεροι λογογράφοι της αρχαϊκής εποχής και
ποια τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα;
β) Τι ήταν οι δημηγορίες και γιατί αποτελούν ένα από τα πιο
σημαντικά στοιχεία στην επιστημονική ανάλυση των ιστορικών
γεγονότων στο έργο του Θουκυδίδη;
Μονάδες 10

6. α) Με ποιες απλές ή σύνθετες λέξεις έχουν ετυμολογική συγγένεια οι
παρακάτω λέξεις της Ν.Ε : αλοιφή, άνεση, ψήφος, απάτη, επιστάτης
(§50-51)
β) Να αντιστοιχίσετε τα σύνθετα ρήματα του σταμαι της Α στήλης με
τη σημασία τους στη στήλη Β ( δύο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν )
ΣΤΗΛΗ Α
1. φίσταμαι
2. νίσταμαι
3. καθίσταμαι
4. μεθίσταμαι
5. παρίσταμαι

ΣΤΗΛΗ Β
α. εγείρομαι
β. υποτάσσομαι
γ. υψώνομαι
δ. απομακρύνομαι
ε. διορίζομαι
στ. μεταβάλλομαι
ζ. είμαι παρών
Μονάδες 10

7. α) Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού αριθμού
των ουσιαστικών : βουλή, τό ργον,
νήρ, νόμος, ψ φος.
β) νομίζω, ποιήσω : να μεταφέρετε τα ρήματα σε όλους τους χρόνους
της οριστικής στο ίδιο πρόσωπο και φωνή.
Μονάδες 10

8. α) Να συνδεθούν οι λέξεις της στήλης Α με τις λέξεις της στήλης Β
(δύο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν).
ΣΤΗΛΗ Α
1. δήλη
2. διαψηφίζεσθαι
3. ξαπατωμένους
4. τούς χοντας

ΣΤΗΛΗ Β
α. υποκείμενο στο πιστ ναι
β. κατηγορούμενο στη βουλή
γ. αντικείμενο του ρ. πιτρέψοι
δ. υποκείμενο στο ποθνήσκειν

5. μηδένα

ε. απαρέμφατο αναφοράς
στ. κατηγορηματική μετοχή στο
φίλους
ζ. κατηγορηματικός
προσδιορισμός στο μ ν

β) Να βρεθούν και να χαρακτηριστούν οι δευτερεύουσες προτάσεις
που υπάρχουν στις παραγράφους 50-51.
Μονάδες 10
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