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Δ΄΄<<Άγαν χαλεπή νόσος>>

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Ι)Από το κείμενο Α να μεταφραστει το τμήμα :<<Μεγάλην έχε την ψυχήν
………………………….επαρκειν τοις αιτουσι.>>
(μονάδες 4)
ΙΙ)αΠώς μπορεί ο πλούσιος να βοηθήσει τους πτωχούς σύμφωνα με το Μέγα
Βασίλειο;Ποιες συνέπειες θα έχει η άρνηση της ελεημοσύνης;
β)Ποια είναι η κοινή διαπίστωση που κάνουν ο Μέγας Βασίλειος στο Α
κείμενο και ο Αντισθένης (στο <<Συμπόσιο>> του Ξενοφώντα) στο δεύτερο
κείμενο;
(μονάδες 2χ2=4)

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ
1)Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με την κατάλληλη
λέξη από την παρένθεση :
α)Ο πολιτικός πρέπει να είναι -----------------------------,δηλαδή να προβλέπει τις
πιθανές εξελίξεις.(υπερόπτης, αδιόρατος,διορατικός,επόπτης)
β)Το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία φαίνεται από όλα τα σπίτια του
χωριού,αφού είναι χτισμένο σε
----------------------θέση.(προοπτική, περίοπτη,
οπτική,απρόοπτη)
γ)Η κοινωνία μας κατασκευάζει ---------------------- για τη νεολαία.(ειδώλια,
είδωλα,ειδύλλια).
δ)Πολλά του πεζογραφήματα έχουν μείνει ως τώρα -------------------(
ανέκδοτα,ασύδοτα, αμετάδοτα, ανανταπόδοτα)
(μονάδες 2)
2)Να αντιστοιχίσετε σε ομάδες συνωνύμων τις παρακάτω λέξεις(μία λέξη της
στήλης Β πλεονάζει):
Α
α .ανένδοτος

Β
1. προδοσία

β. ιταμός

2. συγκυρία

γ.περίσταση

3. ανυποχώρητος/ασυμβίβαστος

δ.κατάδοση

4. θρασύς

ε.ένσταση

5. εποπτεία/επίβλεψη
6. εναντίωση/αντίρρηση
(μονάδες 2)

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ
1) α) ίδω:να κλιθεί η οριστική και η προστακτική του ρήματος στο χρόνο που
βρίσκεται.
β)πληρουσι:να γραφεί το αντίστοιχο πρόσωπο στην υποτακτική

σιπωσα: να γραφεί το γ’ πρόσωπο ενικού του ενεστώτα στην προστακτική .
φοβούμενος: να γραφεί το α’ πρόσωπο πληθυντικού του ενεστώτα στην
οριστική
απολυσαι :να γραφεί το β πρόσωπο ενικού παθητικού αορίστου του ρήματος
στην οριστική.
(μονάδες 2)
2)α)μεγάλην, τιμιώτερον:να γραφούν οι αντίστοιχοι τύποι των επιθέτων στους
άλλους βαθμούς.
β)Να γράψετε τους παρακάτω τύπους του ονομάτων στην αντίστοιχη
πτώση του άλλου αριθμού: την δόσιν, άνθεσι, του κριτου, τη θύρα
(μονάδες 2)
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ
1)Στις παρακάτω φράσεις να βρείτε και να χαρακτηρίσετε τις δευτερεύουσες
προτάσεις(ονοματική-επιρρηματική και το είδος τους)
α)Όταν παρέλθω εις την οικίαν ανδρός απειροκάλου και οψιπλούτου και ίδω
αυτήν γεγανωμένην παντοίοις άνθεσιν, οιδα ότι ουτος ουδέν των ορωμένων
τιμιώτερον κέκτηται.
β)Ποίαν χρείαν περισσοτέραν παρέχουσιν αργυραι κλιναι και τράπεζαι,ώστε τον
πλουτον διά ταυτα μη διαβαίνειν προς τους πτωχούς;
γ) Φοβειται μη τα έσχατα πάθη
2)Να βρείτε το συντακτικό ρόλο των παρακάτω λέξεων και φράσεων του
κειμένου:
γεγανωμένην, εις οικίαν, την ψευδολογίαν, απειροκάλου, των ιματίων

