ΤΑΞΗ Β΄
ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Α΄ ΚΕΙΜΕΝΟ :ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β!
Γυμνασίου, Ενότητα 3.).
Β΄ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ:
Ι α. Να μεταφέρετε τους παρακάτω τύπους στην ίδια πτώση του άλλου
αριθμού : ώρα, επιγραφήν, τούτω, νυκτός, σταυρόν, οράματι, ός,σοι, δυνάμει, τίμιος.
β Μαξέντιος….φεύγων καταποντίζεται: Να συμπληρώσετε τα ακόλουθα κενά
ώστε να κλιθεί ο υπογραμμισμένος ρηματικός τύπος σε όλες τις εγκλίσεις του
ενεστώτα και να γραφεί και τοαπαρέμφατο και η μετοχή του ίδιου χρόνου.
Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

Απαρέμφατο

φεύγοις
φεύγει

Μετοχή
φεύγωμεν
φευγόντων

ΙΙ α Στις επόμενες φράσεις να χαρακτηρίσετε τους προσδιορισμούς (ονοματικός
ομοιόπτωτος, ονοματικός ετερόπτωτος, επιρρηματικός).και να αναφέρετε ποιες λέξεις
προσδιορίζουν.
1. Εν πολλή αγωνία όντι ώφθη αυτώ εν ώρα εκτη της ημέρας ο τίμιος σταυρός
2. Ο κύριος είπεν αυτω εν οράματι.
3. Σχεδιάσας σταυρόν χρυσουν, ός εστι μέχρι της σήμερον, εκέλευσε προάγειν
αυτόν εν τω πολέμω
4. Μαξέντιος καταποντίζεται εν τω ποταμώ ως πάλαι Φαραώ πανστρατί.
β Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις των παρακάτω
προτάσεων:
:
1.Επιστάς ο Κύριος είπεν αυτώ.
2 Ο τίμιος σταυρός χρυσούς ήν
3 Χρήσαι τώ δειχθέντι σοι.
4 Μαξέντιος φεύγων εν τω ποταμώ καταποντίζεται.

ΙΙΙ α .Συνδυάστε τις συνώνυμες λέξεις στις δύο στήλες:
Α

Β

καταγωγή
αγέλη
σύναξη
διαγωγή
περιάγω
απαγωγή

περιφέρω
συγκέντρωση
προέλευση
κοπάδι
αρπαγή
συμπεριφορά

β. Να συνδυάσετε τις φράσεις της Α και Β στήλης όπως στο παράδειγμα.׃
Α
Ο σύλλογος των καθηγητών
Οι ποδοσφαιρικές ομάδες
Απέδωσε τιμές
Ο σίδηρος
Συνελήφθη ο κατηγορούμενος
Διαβάζουμε τους βίους των Αγίων
Μετά το έγκλημα η αστυνομία

Β
είναι καλός αγωγός θερμότητας
για την απαγωγή του ανηλίκου
προήγαγε όλους τους μαθητάς
στα συναξάρια
έκανε πολλές προσαγωγές
άγημα της προεδρικής φρουράς
έχουν χορηγούς

ΙV α. Ποιο όραμα είδε ο Μ. Κωνσταντίνος, πότε το είδε και σε ποια ψυχική
κατάσταση βρισκόταν:
β. Με ποιόν τρόπο βοήθησε το όραμα τον Μ. Κωνσταντίνο στη
σύγκρουσή του με τον Μαξέντιο:
γ. Ποια κοινά σημεία βρίσκετε ανάμεσα στο κείμενο του Θεοφάνη και
στο παρακάτω κείμενο: «Το όραμα του Αποστόλου Παύλου.».

Πορευόμενος εἰς τὴν Δαμασκὸν μετ᾿ ἐξουσίας καὶ ἐπιτροπῆς τῆς παρὰ
τῶν ἀρχιερέων, ἡμέρας μέσης κατὰ τὴν ὁδὸν εἶδον, βασιλεῦ, οὐρανόθεν
ὑπὲρ τὴν λαμπρότητα τοῦ ἡλίου περιλάμψαν με φῶς καὶ τοὺς σὺν ἐμοὶ
πορευομένους· πάντων δὲ καταπεσόντων ἡμῶν εἰς τὴν γῆν ἤκουσα
φωνὴν λαλοῦσαν πρός με καὶ λέγουσαν τῇ ῾Εβραΐδι διαλέκτῳ· Σαοὺλ
Σαούλ, τί με διώκεις; σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν. ἐγὼ δὲ εἶπον· τίς
εἶ, Κύριε; ὁ δὲ εἶπεν· ἐγώ εἰμι ᾿Ιησοῦς ὃν σὺ διώκεις. ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ
στῆθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου· (Πράξεις των Αποστόλων κστ’ 12‐16).

