ΥΠ.ΕΘΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡ.Δ/ΝΣΗ Π&Δ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΤΑΞΗ:Β’

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Ενότητα 5, Α’ Η φιλανθρωπία του Αγησιλάου
Β. ΚΕΙΜΕΝΟ: Ενότητα 5, Δ’ Η καταστροφή της Μήλου
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Ι. α)Ποια φροντίδα ελάμβανε ο Αγησίλαος για τους αιχμαλώτους , τα
μικρά παιδιά και τους γέροντες, όταν κυρίευε μια περιοχή;
β)Για ποιους λογούς το έκανε αυτό;
γ)Να συγκρίνετε τη στάση του Αγησιλάου και των Αθηναίων στα
κείμενα Α και Δ.

ΙΙ. α) Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με την
κατάλληλη από τις λέξεις που βρίσκονται στην παρένθεση.(ανάληψη,
λήμματα, προληπτικός, απολαβή, λάφυρα)
Για την υγεία μας μεγάλη σημασία έχει η …………… Ιατρική.
Άφησαν πολλά …………… στο πεδίο της μάχης.
Υπάρχουν λεξικά που περιέχουν πολλές χιλιάδες …………… .
Πήγε στη τράπεζα για ……………… χρημάτων.

β)Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α’ με της στήλης Β’.
Α’
Β’
ατελέσφορος
αιώνιος
ατελεύτητος
συνέπεια

ατελής
ευτελής
ιδιοτελής
τελεσίδικος
αποτέλεσμα
εκτέλεση

άκαρπος
θανάτωση
μισοτελειωμένος
αμετάκλητος
φτηνός
συμφεροντολόγος

ΙΙΙ. α) Να μεταφέρετε τα παρακάτω ουσιαστικά στην ίδια πτώση του
άλλου αριθμού.
τω πατρί
ω παιδες
τάς έριδας
το διήγημα
τον λιμένα

ω γυναικες
τη ασπίδι
τόν κόλακα
των μητέρων
τάς χείρας

β) Στις επόμενες προτάσεις να βάλετε το ρήμα που είναι σε παρένθεση
στο σωστό πρόσωπο και αριθμό, στην έγκλιση και το χρόνο που ζητείται
Επίορκοι έσεσθε, ήν τάς σπονδάς ……………..(λύω, Υποτακ.Αορ.)
Οι Λακεδαιμόνιοι απεκρίναντο ως ……………..πρέσβεις
(πέμπω,Ευκτ.Μελλ.)
Σύ……………..(διδάσκω,Προστ.Αορ)με την αλήθειαν.
Λέγω υμιν ταύτα , ίνα μή………………(ταράττομαι,Υποτ.Ενεστ.)
Οι στρατηγοί εθαύμαζον ότι Κυρος
ουδαμου……………(φαίνομαι,Ευκτ.Ενεστ.)
ΙV. α)Να χαρακτηρίσετε συντακτικά όλους τους όρους της παρακάτω
πρότασης:
Προσήκει άπασιν τοις πολίταις προθύμως πείθεσθαι τοις αγαθοις
άρχουσι.

β)Στις παρακάτω περιόδους να βρείτε τις κύριες και τις δευτερεύουσες
προτάσεις και να χαρακτηρίσετε τις δευτερεύουσες
Ουκ εκ χρημάτων αρετή γίγνεται, αλλ’ εξ αρετής χρήματα.
Δηλον ην ότι εγγύς που βασιλεύς ην.
Ει τουτο λέγεις, αμαρτάνεις
Ότε αύτη η μάχη εγένετο , Τισσαφέρνης εν Σάρδεσιν έτυχεν ών.
Πονηρός εστίν ουτος , διότι κταψεύδεται των προγόνων ως αχαρίστων .

