ΤΑΞΗ Β
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: <<Το χρέος του ιστορικού >>

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Α. α) Ποια είναι τα βασικά προτερήματα που χαρακτηρίζουν τον αγαθό άνδρα κατά
τον Πολύβιο;
β) Να εντοπίσετε την παρομοίωση που υπάρχει στο κείμενο. Ποιος είναι ο ρόλος
της ;
γ) Ποια είναι τα κοινά προτερήματα , που ζητούν απ’ τον ιστορικό ο Πολύβιος και
ο Λουκιανός; Ποια προτερήματα επιπλέον πρέπει να έχει ο ιστορικός κατά το
Λουκιανό ώστε να μπορεί να παράγει αξιόλογο ιστορικό έργο; (Να ληφθεί υπόψη και
το πάρακάτω κείμενο).

Β. α) Να κάνετε προτάσεις με τις λέξεις: δωροληψία , καταψηφίζω , αναρχία ,
πρόφαση
β) Να συμπληρώσετε τα κενά των πάρακάτω προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο
των λέξεων που βρίσκονται στην παρένθεση; (αρχαιρεσίες , έφεση , προτομή ,
γνωμοδοτώ .)
• Την είσοδο του μουσείου κοσμούν
αρχαίων φιλοσόφων
• Ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας
για την ερμηνεία του
νόμου
• Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατάθηκε γιατί δεν ήταν δυνατό να
γίνουν

1

•

Πολλοί μαθητές έχουν

στις ξένες γλώσσες

Γ.α) Στις πάρακάτω προτάσεις να βρείτε τα απρόσωπα ρήματα (ή απρόσωπες
εκφράσεις ), τα υποκείμενά τους και τις δοτικές προσωπικές ( αν υπάρχουν )
• Εν μέν τω λοιπώ βίω φιλόφιλον δει είναι τόν αγαθόν άνδρα.
• Τω ιστορικω εγχωρει ευλογειν καί κοσμειν τούς εχθρούς.
• Τούς εν πράγμασιν αναστρεφομένους ούτε ευστοχειν αεί δυνατόν εστί , ουθ’
αμαρτάνειν συνεχώς εικός εστί
• Προσήκει τω αγαθω ανδρί συμμισειν τοις φίλοις τούς εχθρούς.
β) Να βρείτε τις λέξεις που λειτουργούν ως άμεσα ή έμμεσα αντικείμενα , ως
κατηγορούμενα και να προσδιορίσετε την πτώση στην οποία βρίσκονται:
• Ου τουτο ερωτώ σε.
• Λακαιδεμόνιοι απέδειξαν τουτον στρατηγόν πάντων.
• Δίδωσιν αυτω τήν χώραν δια τήν ευεργεσίαν ταύτην.
• Αναμνήσω υμας καί τούς των προγόνων κινδύνους.
Δ α) Να συμπληρώσετε τα κενά των πάρακάτω προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο
των ρημάτων που δίνονται στις παρενθέσεις:
• Εάν τούς πρέσβεις Αγησιλάου
(δέχομαι ,Υποτακτ.,Αορίστ.)
τούς συμμάχους προδώσετε.
• Επεί δε ην πρός τοις αγγέλοις , ανηρώτα τί
(βούλομαι ,γ’
πληθυντ. Ευκτ ., Ενεστ.)
(ειμί , Προστ.,Ενεστ.) εγκρατεις ,ω φίλοι!
• Ει τίς τί προσθειναι βούλεται πείσας υμας
(προσγράφω , γ’
ενικό Προστακτ. Αορίστ.)
• Καί οι μέν στρατηγοί επυνθάνοντο περί του Σεύθου πότερα πολέμιος
(ειμί , Ευκτ.,Ενεστ.) ή φίλος.
β) Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο επιθέτων που δίνονται:
•
•
•
•
•

Φίλος
( ο ευδαίμων , δοτ., πληθυντ.) ο αυτός ίσθι.
Τέρψις
(ο βραχύς ) εστίν ηδονης.
Ανδρων
(ο επιφανής) πασα γη τάφος.
Εισίν οι λόγοι των ρητόρων
( ο ηδύς )
Φασίν Περικλέα
(ο μεγαλοπράγμων) ειναι.
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