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ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑIOY –IOYNIOY
ΜΑΘΗΜΑ:ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΘΕΜΑΤΑ
Κείμενα: Ενότητα 5η Α΄<<Η Φιλανθρωπία του Αγησιλάου>>
Δ΄<<Η Καταστροφή της Μήλου>>
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1)Γιατί ο Αγησίλαος φρόντιζε να κατακτά τις χώρες και με την καλή του
συμπεριφορά;
2)Ποια φροντίδα ελάμβανε ο Αγησίλαος για τους αιχμαλώτους, τους γέροντες
και τα παιδιά,όταν κατακτούσε μια περιοχή;
3)Να συγκρίνετε τη στάση του Αγησιλάου και των Αθηναίων στα κείμενα Α
και Β.
(μονάδες 2χ3=6)
ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ
1) αίσθοιτο:Να γράψετε τέσσερα παράγωγα ή σύνθετα του ρήματος
αισθάνομαι(<αισθ- αισθη- αισθ-αν-) και να σχηματίσετε προτάσεις με δύο από
αυτά.(δύο προτάσεις)
2)Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με την κατάλληλη
λέξη από την παρένθεση :
α)Μόνο ----------------------------- μαθητές χρησιμοποιούν χυδαίες
φράσεις.(αγώγιμοι,προακτέοι, ανάγωγοι)
β)Αυτός ο πολιτικός έχει γίνει πολύ αντιπαθητικός , γιατί είναι -----------.(ψηφοθήρας,ψηφολέκτης, ψηφοφόρος)
γ)Ζήτησε να εμβολιαστεί για ----------------------- λόγους (επιληπτικούς,
προληπτικούς, περιληπτικούς)
δ)Η εξέταση με την οποία ελέγχεται η κατάσταση της υγείας κάποιου λέγεται
-------------------------------,(αναγνωρίσιμη, γνωστική,διαγνωστική)
(μονάδες 2)
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
1)α)Να γράψετε τα παρακάτω ουσιαστικά στην πτώση που ζητειται:
ο
πατήρ (γενική ενικού)
το
έθνος (δοτική ενικού)
η
έρις (αιτιατική πληθυντικού)
ο
φύλαξ (αιτιατική ενικού)
ο
παις
(δοτική πληθυντικού)
(μονάδες 1,5)

β)Να γράψετε τους τύπους των επιθέτων και της αντωνυμίας που ζητούνται
τραχύς (θηλυκό γένος,αιτιατική ενικού)
αληθής (ουδέτερο γένος,ονομαστική ενικού)
ευδαίμων(αρσενικό γένος,αιτιατική πληθυντικού)
τις (αόριστη αντωνυμία,αιτιατική ενικού)
(μονάδα 1)

(μονάδες 2,5)
2)Να γράψετε τους ρηματικούς τύπους που ζητούνται:
α)Συ
……………………. (ρήμα νομίζω, ενεστώτας προστακτικής)
β)Ουτος ……………………. (ρήμα καλύπτω,αόριστος υποτακτικής)
γ) Υμεις …………………… (ρήμα παύω,παρακείμενος ευκτικής, περιφραστικός
τύπος)
δ)Ουτοι …………………… (ρήμα εργάζομαι, ενεστώτας ευκτικής)
ε)Ημεις ………………………(ρήμα δέχομαι ,αόριστος υποτακτικής)

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ
1)Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε :α) τα αντικείμενα των μεταβατικών
ρημάτων και να γράψετε την πτώση τους, β)τους επιρρηματικούς
προσδιορισμούς και να γράψετε τη σημασία τους.
Α)Οι πολιται της Ρώμης εισεδέξαντο μετά χαρας τον νικητήν Κωνσταντινον
β)Λύσανδρος τα υπάρχοντα χρήματα απέδωκε σήμερον τω Κύρω.
(μονάδες 2,5)
2)Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε(όπου υπάρχουν):α)τα απρόσωπα ρήματα –
απρόσωπες εκφράσεις και να γράψετε το υποκείμενό τους,β)το υποκείμενο των
μετοχών και να τις χαρακτηρίσετε(συνημμένες-απόλυτες)
α)Θεου θέλοντος τους πολεμίους εκ της χώρας εκβαλουμεν.
β)Χρή τον αγαθόν πολίτην τουτ’εχειν μάλιστα.
γ)Οι βάρβαροι ηλθον δουλωσόμενοι την Ελλάδα.
δ)Προσήκει τιμης τυγχάνειν τους τηλικούτων αγαθων αιτίους.
ε)Δηλον εστί Κλέαρχον τω Κύρω πιστόν είναι.
(μονάδες 2,5)

