Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαΐου - Ιουνίου
στο μάθημα: Αρχαία Ελληνικά
Τάξη: Α'
Α. Κείμενο διδαγμένο από το πρωτότυ: Ξενοφώντος "Ελληνικά", 2, 4, 40-42 («Υμίν, έφη,... και όσιοι
εστε.»)
Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το τμήμα: «Υμίν, έφη,... προς αλλήλους»
Ερωτήσεις-ασκήσεις
1) Ποια επιχειρήματα χρησιμοποιεί ο Θρασύβουλος στο λόγο του, προκειμένου να ανατρέψει την
άποψη των ολιγαρχικών ότι έχουν τις αρετές για τις οποίες καυχώνται;
2) Σε ποιους απευθύνει την προτροπή στην τελευταία παράγραφο του λόγου του ο Θρασύβουλος;
Να την παρουσιάσετε αναλυτικά κα να δείξετε πο αποσκοπεί.
3) Αφού μελετήσετε το μεταφρασμένο κείμενο (που δίνεται παρακάτω), να απαντήσετε στο
ερώτημα: Που οφείλεται το γεγονός ότι οι δημοκρατικοί έχουν, σύμφωνα με το ρήτορα, την
εύνοια των θεών; Στην ίδια εύνοια αποδίδει ο ρήτορας και στο πρωτότυπο κείμενο την τελική
επικράτησή τους; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Κείμενο: Ξενοφ. "Ελληνικά" 2, 4, 13-15
4) Ποιες αναφορές στο έργο του Ξενοφώντα αποδεικνύουν ότι σε όλη την περιπετειώδη ζωή του ο
ιστορικός έμεινε σταθερός στις ιδέες του και στην πίστη του σε υψηλές αξίες;
5) πεποιήκατε: Να γράψετε δέκα (10) ομόρριζες λέξεις, απλές ή σύνθετες και στη συνέχεια με πέντε
από αυτές να σχηματίσετε ισάριθμες προτάσεις στα νέα ελληνικά.
6α) "Μάλιστα δ' αν γκοιήτε... δικαιότεροι εστε;". Να ξαναγράψετε το απόσπασμα μεταφέροντας τους
κλιτούς τύπους στον άλλο αριθμό. Να μη θίξετε την περίφραση "φρονητέον εστί"
6β) γνοιήτε, αναλογίσαισθε: Να κλιθούν τα ρήματα στον αόριστο της οριστικής στη φωνή που
βρίσκονται.
7α) "Μάλιστα δ' αν γνοιήτε, ει αναλογίσαισθε". Να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου και
να τον μετατρέψετε έτσι, ώστε να δηλώνει: i)το αντίθετο του πραγματικού και ii) την αόριστη
επανάληψη στο παρόν ή το μέλλον.
7β) Να γράψετε δίπλα σε κάθε αριθμό της στήλης Α το γράμμα της στήλης Β που αποδίδει τη
συντακτική λειτουργία της αντίστοιχης λέξης ή φράσης. (τρία στοιχεία της στήλης Β
περισσεύουν)
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μετάφραση του κειμένου βαθμολογείται με 30 μονάδες της εκατονταβάθμιας κλίμακας, ενώ οι ερωτήσεις με 10
μονάδες η καθεμια΄. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

