ΜΑΘΗΜΑ Αρχαία από πρωτότυπο
ΤΑΞΗ Β
Α Κείμενο : Α Η φιλανθρωπία του Αγησίλαου (ενότητα 5η)
1. Ποια φροντίδα ελάμβανε ο Αγησίλαος για τους αιχμαλώτους , τα μικρά παιδιά και τους γέροντες ,
όταν κυρίευε μια περιοχή;
2. Για ποιο λόγο ο Αγησίλαος είχε ευνοϊκή συμπεριφορά προς τους κατοίκους των περιοχών που
καταλάμβανε;
3. Να συγκρίνετε τη στάση του Αγησίλαου και των Αθηναίων με βάση τα δύο κείμενα (Β Κείμενο
Θουκουδίδης , Ξυγγραφή Ε 116 3-4)
Β Λεξικολογικά
1. Να συμπληρώστε τα κενά με την κατάλληλη λέξη της παρένθεσης
α. Αγωνίστηκα σκληρά για την ___ των στόχων του (συνέντευξη , κακοτυχία , καλοτυχία , επίτευξη)
β .Η υπηρεσία μας ___ απευθείας στη δικαιοδοσία του Υπουργού. (συνάγεται , προσάγεται , υπάγεται ,
επάγεται)
γ. Η ___ δόμηση έχει αλλοιώσει το φυσικό περιβάλλον (αρχική , αναρχική, άναρχη , αρχαϊκή)
ε. Κατηγορείται για ___ όταν ασκούσε τα καθήκοντα του ελεγκτή (εργολαβία, δωροληψία , δικολαβία,
επιληψία)
2. Να σχηματίσετε προτάσεις με τις λέξεις : συνήγορος , γνωμάτευση , συναίσθηση , ανάγωγος
Γ. Γραμματικά
1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του ονόματος που δίνεται στην παρένθεση
Α. Έλεγεν συνειναι τραχεία ___(γυνή)
Β. Εισεδέξαντο τον Κωνσταντίνον ___ (σωτήρ , αιτιατική ενικού ) αυτόν ανευφημούντες
Γ. ______ επιφανών πασα γη τάφος (ανήρ)
Δ. Υπερ του ___ έθνους ημών (ευσεβής)
Ε. ___θεών και θνητών διηγήσομαι (ερις , αιτιατική ενικού)
2. Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο του ρήματος που βρίσκεται στην παρένθεση
1. εάν μη πολλαι γεφυραι ___ ουκ αν έχοινεν οποι αν σωθωμεν (ειμί , υποτ. ενεστώτα)
2. Ουκ αξίως της πόλεως ποιήσατε , εάν ___(δέχομαι , β πληθ. αορίστου) Αγησίλαον
3. Έλεγον ότι οι πολέμιοι τας σπονδάς ___ (λύω , ευκτική παρακείμενου)
4. Ει δε τις ακούσιον τι δεινόν ___ , κολάζεσθαι (εργάζομαι , γ ενικό ευκτ. αορίστου)
5. Μηδείς υμών ___(αποκρίνομαι , γ ενικό προστ. ενεστώτα)
Δ. Συντακτικά
1. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις
α. Ενταύθα οικούσιν οι άριστοι πολίται
β. Ο στρατός εν ταις Αθήναις ην
γ. Οι σώφρονες των πολιτων ειρήνην εψηφίσαντο
δ. Ακούσαντες ταυτα οι στρατιωται απηλθον
ε. Εδίδοσαν οι Λακεδαιμόνιοι τοις συμμάχοις λόγον
2. Να γίνει λεπτομερής συντακτική ανάλυση των όρων της παρακάτω πρότασης
Προσήκει ημίν φεύγειν την αχαριστίαν

