ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΑΞΗΣ Γ
ΕΞΕΤΑΖ . ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ : 1. << Μια μεγαλόψυχη πράξη >>
2. << Η Σπαρτιάτισσα μάνα >>
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να μεταφραστεί από το κείμενο 1 το απόσπασμα : << Επεί δε Δατις … αλλά
σεμνόν εστί και σωτήριον >>
Μον. 4
2. α) Τι κατέδειξε με τη στάση του ο Αριστείδης στους άλλους στρατηγούς ;
Μον. 2
β) Να συγκρίνετε τη στάση της Κρατησίκλειας ( κειμ. 2 ) με τη στάση του
Αριστείδη ( κειμ. 1 ) , ως προς το θέμα της αφοσίωσης στην πατρίδα .
Μον. 2
3. α) επόρθει : να δοθεί το γ ενικό πρόσωπο όλων των εγκλίσεων του
Ενεστώτα
πεμφθείς : να δοθεί το γ ενικό πρόσωπο >>
>>
>> του
Παθητικού Αορίστου
περιηλθεν : να δοθεί το γ πληθ. πρόσωπο >> >>
>> του Αορίστου β ,
το Απαρέμφατο και η Μετοχή του ίδιου χρόνου
ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦ. ΜΕΤΟΧΗ
Μον. 2

β) μικράν , σεμνόν : να γραφούν οι άλλοι βαθμοί ( παραθετικά ) των επιθέτων
μέγιστον : να κλιθεί ο συγκριτικός βαθμός του επιθέτου στο αρσενικό γέ –
νος ( ενικός – πληθυντικός )
Μον. 2
4. α) Να αναγνωριστούν συντακτικά ως προς το είδος τους και το συντακτικό
τους ρόλο οι υπογραμμισμένες προτάσεις του 1ου κειμένου .
Μον. 2
β) έχοντος , διδάσκων : να βρείτε το υποκείμενο των μετοχών , να
χαρακτηριστεί συντακτικά κάθε μετοχή και να αιτιολογηθεί η πτώση με την
οποία εκφέρεται .
Μον. 2
5. α) Να σχηματίσετε τέσσερις προτάσεις στη νέα ελληνική , χρησιμοποιώντας
τις λέξεις :

στάθμη – μετάσταση – ανυπόστατος – υφίσταμαι .
Μον. 2
β) Να αντιστοιχίσετε σε ομάδες συνωνύμων τις παρακάτω λέξεις :
1. ευσταθής
2. υποστατικό
3. καθεστώς
4. ένσταση

α. πολίτευμα
β. αντίρρηση
γ. ακλόνητος
δ. αγρόκτημα
Μον. 2

