ΜΑΘΗΜΑ:ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τάξη Γ΄
ΘΕΜΑΤΑ
Α.ΚΕΊΜΕΝΟ :
Α΄ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΟΨΥΧΗ ΠΡΑΞΗ (Πλούταρχος, Αριστείδης, 5, 1- 3)
Δ΄Η ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΣΣΑ ΜΑΝΝΑ (Πλούταρχος, Άγης, 22, 5- 6)
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Επει δε θατις …..Αριστείδης:Να μεταφράσετε το κείμενο (μον 4)
2. α) Με βάση το κείμενο να σχολιάσετε τη στάση του Αριστείδη
β) Συγκρίνοντας τα δυο κείμενα να επισημάνετε τις ομοιότητες που υπάρχουν
ανάμεσα στον Αριστείδη και την Κρατησίκλεια. (μον 2*2=4)
3. α) Να αναγνωρίσετε τις υπογραμμισμένες προτάσεις του κειμένου ( είδος, τρόπος,
εκφοράς, συντακτικός ρόλος)
i) ότι Σάρδεις ενέπρησαν
ii) Ως περιήλθεν εις αυτόν η αρχή
iii) ότι το πείθεσθαι και ακολουθείν τοις ευ φρονούσιν, ουκ αισχρόν, αλλά σεμνόν
έστινκαι σωτήριον.
β) Στις παρακάτω προτάσεις να μετατρέψετε την ενεργητική σε παθητική και το
αντίστροφο.
1) Οι νεανίαι εκπαιδεύθησαν υπό σοφών διδασκάλων.
2) Ούτος την νέαν πόλιν Αλεξάνδρειαν ονομάσει.
3) Οι θηβαίοι εκόμισαν ταύτα. (μον 2*2=4)
4. α) εποίησεν: Να γράψετε το γ΄ενικό και πληθυντικό πρόσωπο στον ενεστώτα όλων
των εγκλίσεων στην ίδια φωνή.
β) Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με τους κατάλληλους τύπους των
ρημάτων που είναι στην παρένθεση:
1) Μακάριος, όστις …. Γενναίου φίλου. (τυγχάνω αόρ. β΄ορ)
2) Ουκ …. τοις τούτων λόγοις. (πείθομαι, παθ. Αορ. ορ. γ΄πληθ.)
3) Τι ταύτα τους Λακεδαιμονίους ….. ( αιτιάομαι-ώμαι ορ. ενεσ. α΄ πληθ.)
4) Ο μεν ευρών αγαθήν σύζυγον πλούσιος …. ( γίνομαι άορ. β΄ορ.)
5) Δέκα έτη Οδυσσεύς δια της θαλάσσης …. ( πλανάομαι –ώμαι παρατ.)
6) βουλόμεθα ….. πάντες, αλλ’ ου δυνάμεθα ( πλουτέω-ώ απαρ. ενες. ) ( μον
2*2=4)
5. α) Να βρείτε τα συνώνυμα των λέξεων της Α΄ στήλης στη Β΄ στήλη:
καταστέλλω
υποχωρώ
αναστολή
εποπτεία
κατάφωρος
αξιόπιστος
φερέγγυος
ολοφάνερος
επιστασία
διακοπή
ενδίδω
καταπνίγω
β) Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με την κατάλληλη λέξη της
παρένθεσης (κατασταλτικός, άστατος, ενδίδω, διίσταμαι, ανασταλτικός, διαδίδω)
1) Το παιχνίδι είναι…. παράγοντας στο διάβασμα..
2) Πρέπει να ληφθούν ….. μέτρα για την εγκληματικότητα.
3) Είμαστε φίλοι, αν και οι απόψεις μας …… σε πολλά ζητήματα.
4) Η κυβέρνηση δεν ….. σε εξωτερικές πιέσεις.
5) Οι συκοφάντες ….. αβάσιμες κατηγορίες.
6) Ο καιρός για το Σαββατοκύριακο προβλέπεται….. (μον 2*2=4)

