ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ –
ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ)
ΤΑΞΗ Β
Α ΚΕΙΜΕΝΟ : Κεφ 4 Α: ΄΄Ανόητα , αλαζονικά προστάγματα ΄΄
Β ΚΕΙΜΕΝΟ : Κεφ 4Δ: ΄΄Η αλαζονεία της απόλυτης εξουσίας ΄΄
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Α:

1. Ποια πρόφαση χρησιμοποίησε ο Δαρείος για να δικαιολογήσει την
επίθεση του κατά των Ελλήνων ; Tι δυνάμεις έστειλε ; (2 μον)
2. Πώς χαρακτηρίζονται οι Ερετριείς ; (2 μον)
3. Πώς κρίνετε τη συμπεριφορά των δύο βασιλιάδων (ΔαρείουΜωάμεθ) απέναντι στους υφισταμένους τους ; (2 μον)
Β:

1. Να αντιστοιχίσετε τα ρήματα της στήλης Α με τις ομόρριζες
λέξεις της στήλης Β (2 μον)

Α
τυγχάνω
άγω
φαίνω
τίκτω

Β
άξονας
πρωτότοκος
συνέντευξη
απόφαση

2. Να τοποθετήσετε την κατάλληλη λέξη δίπλα στον ορισμό της :
(2 μον)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ = αφαίρεση του αξιώματος από αξιωματικό ή
κληρικό .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ =συγχώνευση δύο φωνηέντων ή φωνήεντος και
διφθόγγου σε ένα μακρό φωνήεν ή δίφθογγο .(αγαπάω-αγαπώ)

(συναίρεση , αναίρεση , καθαίρεση , προαίρεση , υπεξαίρεση)
Γ:

1.
¾
¾
¾
¾
¾

Να συμπληρώσετε τις προτάσεις. (2,5μον.)
Οι πλούσιοι ουκ αεί ________ (ευδαίμων :ονομ πληθ) εισί.
Κακου ___________ (κόραξ: γεν.ενικ) , κακόν ωόν.
Μίσει ω ____________ (παις: κλητ. ενικ) την υβριν.
Ουδείς των _________ (ρήτωρ: γεν πληθ) ανίστατο.
Αι τάφροι ________ (βαθύς: ονομ πληθ) ησαν.

2. Να βάλετε τα ρήματα στον άλλο αριθμό (2,5 μον)
ειης Æ
δικάζει Æ
παυοίμην Æ
γράφε Æ
γεγραμμένοι ωμεν Æ
Δ:

1. Να βρείτε τα αντικείμενα και να χαρακτηρίσετε τα ρήματα
(μονόπτωτα-δίπτωτα) (2 μον)
¾
¾
¾
¾

Μην αμελειτε της αρετης.
Εδίδοσαν οι Λακεδαιμόνιοι τοις συμμάχοις λόγον.
Τουτο ερωτω σε
Επιστευσεν ο άνθρωπος τω λόγω.

2. Να υπογραμμίσετε τα απρόσωπα ρήματα-εκφράσεις και να βρείτε
το Υποκείμενό τους. (3 μον)
¾ Καλόν εστί τάς ξενικάς αρετάς μιμεισθαι.
¾ Ου χρή των διδασκαλικών λόγων αμελειν.
¾ Γράμματα δει μαθειν.

Σημείωση: Δεν υπάρχουν τόνοι και πνεύματα, γιατί στο σχολείο δεν
είναι διαθέσιμες οι συγκεκριμένες πολυτονικές γραμματοσειρές.

