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ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΤΑΞΗ: Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
Α΄ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤOΤΥΠΟ: ΕΝΌΤΗΤΑ 9η (σελ. 73)
«ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ» Πολύβιος, ιστορίαι1,14,4-7

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Α) Πώς χαρακτηρίζει ο Πολύβιος την ιστορία που δεν περιέχει αλήθεια και με
τι την παρομοιάζει;
Β) Ποια η γνώμη του Πολύβιου γι’ αυτούς που ασχολούνται με τα δημόσια
πράγματα (τους ανθρώπους της πολιτικής);
Γ) Να συγκρίνετε το κείμενο του Πολύβιου με το κείμενο του Λουκιανού ως
προς τις υποχρεώσεις που πρέπει να έχει ένας ιστορικός κατά τη συγγραφή
του έργου του.
(Μον. 6)
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:
«ΤΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ» (σχολ. Βιβλίο σελ 79)
(Λουκιανός, πως δει ιστορίαν συγγράφειν, 41)

2.α) Να επιλέξετε την κατάλληλη λέξη από αυτές που βρίσκονται μέσα στην

παρένθεση και να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων:
( δανειοληψία, ασύλληπτος, λάφυρο, προκατειλημμένος, ευλαβής, επιληψία,
δωροληψία).
• Ο καθηγητής ήταν άσχημα ..........................απέναντί μου.
• Ο στρατηγός διεκδίκησε το μεγαλύτερο μέρος των...............του
πολέμου.
• Στο εκκλησάκι του Αγίου Σπυρίδωνος πήγαν πολλοί .............
προσκυνητές.
• Ο δράστης της προχτεσινής δολοφονίας παραμένει ως τώρα
.....................
(Μον.2)
Β. Να σχηματίσετε τέσσερις (4) προτάσεις χρησιμοποιώντας τις λέξεις:
παραλήπτης, υπόληψη, αντιλαμβάνομαι, προληπτικός . (μία πρόταση για
κάθε λέξη)
(Μον.2)
3.Α). ελέγχειν: Να γραφεί ο τύπος στο γ΄πληθυντικό πρόσωπο του χρόνου και
της φωνής που βρίσκεται σ’ όλες τις εγκλίσεις.
Β. Αναλαμβάνη: Να γραφεί ο τύπος στο ίδιο πρόσωπο και αριθμό του
χρόνου και της φωνής που βρίσκεται στις άλλες εγκλίσεις καθώς και στο
απαρέμφατο και στη μετοχή.
Γ. το ανωφελές διήγημα: Να κλιθεί η συνεκφορά στις πλάγιες πτώσεις του
ενικού αριθμού
τον αγαθόν άνδρα: Να κλιθεί η συνεκφορά στις πλάγιες πτώσεις του
πληθυντικού αριθμού.
(Μον. 5)
4.1. Να συντάξετε αναλυτικά τις παρακάτω προτάσεις:
Τον αγαθόν άνδρα δει ειναι φιλόφιλον και φιλόπατριν.
Οι πράξεις απαιτωσι τουτο.
2.Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι παρακάτω λέξεις:
Πολλάκις, εν πράγμασι, διήγημα, τις, ηθος.
(Μον.5)

