Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις
περιόδου Μαΐου – Ιουνίου
Τάξη Β΄
Μάθημα : Αρχαία Ελλην. Γλώσσα
Κείμενα : Ενότ. 12. α) Ο Ερμής και ο αγαλματοποιός.
β) Ο Αντίοχος και το περιβάλλον του.
Θέματα
Α. 1. Γιατί ο Ερμής γέλασε, όταν άκουσε την τιμή του αγάλματος του Δία;
2. Τι έκανε τον Ερμή να πιστεύει ότι το δικό του άγαλμα θα ήταν πιο ακριβό;
3. Τι πιστεύετε ότι ένιωσαν α) ο Ερμής και β) ο Αντίοχος ύστερα απ’ την αντιμετώπιση που είχαν ο πρώτος απ’ τον αγαλματοποιό και ο δεύτερος απ’ τους
φτωχούς αγρότες;
Β. 1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις επιλέγοντας την κατάλληλη λέξη απ’ αυτές που σας δίδονται : ουραγός, πρωτοτόκια, αρχαιολογία, έντοκος, χορηγός, αρχή, επιτόκιο, απότοκος.
α. Τα τραπεζικά ……………… μειώνονται διαρκώς και οι ……………… καταθέσεις δεν είναι ιδιαίτερα συμφέρουσες.
β. Δυστυχώς η χώρα του συχνά είναι …………….. σε θέματα τεχνολογίας.
γ. Κάθε επιστημονική έρευνα βασίζεται σε ορισμένες ………………. .
2. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της Α΄ στήλης με τους ορισμούς που δίδονται στη
Β΄ στήλη.
Α΄
α. άγημα
β. ετυμηγορία
γ. αρχάριος
δ. αγορανόμος
ε. αρχέγονος
στ. ο ενάγων
ζ. ο εναγόμενος
η. αγορητής

Β΄
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ο κατήγορος
αυτός που δημιουργήθηκε πρώτος απ’ όλους
αυτός που αγορεύει
ο κατηγορούμενος
η έκφραση της βούλησης κάποιου
υπάλληλος που εποπτεύει την αγορά
μικρή στρατιωτική μονάδα
πρωτάρης, αυτός που δεν έχει ασκηθεί ακόμη

Γ. 1. Να βάλετε στο σωστό τύπο τις λέξεις που είναι στις παρενθέσεις :
α. Ὁ Κῦρος τόν ……………. (θῶραξ) ἐνέδυ (=φόρεσε).
β. Ἔθεσαν τόν Ἀλέξανδρον ἐν …………….. (λάρναξ) λευκῇ.
γ. Ὁ ἦχος τῆς ……………. (σάλπιγξ) ἤχησε ἐν μέσῃ νυκτί.̣
δ. Τάς ἀρετάς τῶν …………… (γυνή) πολλοί ἐτίμησαν.
ε. Γυνή τις εἶχεν δύο ……………… (θυγάτηρ) ὀρφανάς πατρός.

2. Να τοποθετήσετε τα ρήματα που σας δίδονται στην Α΄στήλη (οριστική ) στον
ίδιο τύπο της Υποτακτικής και Ευκτικής.
Α΄ (Οριστική)
α. διώκεις
β. ἐκήρυξαν
γ. ἐλυσάμεθα
δ. ἐστί
ε. παιδεύονται

Υποτακτική
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

Ευκτική
…………………………
………………………...
…………………………
…………………………
…………………………

Δ. 1. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις των παρακάτω προτάσεων :
α. Περικλῆς ἦν μαθητής δύο διδασκάλων, Ἀναξαγόρου καί Δάμωνος.
β. Θουκυδίδης ὁ συγγραφεύς ταῦτα ἱστορεῖ.
γ. Τούς ἀγαθούς πολίτας οἱ Ἀθηναῖοι ἐτίμων.
δ. Ἐκεῖνοι συνεβούλευον ἡμῖν ταῦτα.
ε. Ἔξεστιν ὑμῖν πράττειν τά δέοντα.
2. Να βρείτε το υποκείμενο των παρακάτω επιρρηματικών μετοχών και να τις χαρακτηρίσετε ως συνημμένες ή απόλυτες :
α. Ἀπῆλθον οὐδέν πράξαντες.
β. Οἱ Ἀθηναῖοι ἐστράτευσαν ἐπ’ αὐτούς οὐδεμιᾶς διαφορᾶς πρότερον
ὑπαρχούσης.
γ. Δίκαια δράσας συμμάχους τούς θεούς ἕξεις.
δ. Ἐν Ἐφέσῳ ὄντος τοῦ Θίβρωνος, ἀφίκετο Δερκυλίδας.
ε. Ὁ πατήρ καί ὁ υἱός ἰδόντες ταῦτα ἀπῆλθον.

