ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ
ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ
Κείμενο: Πλουτάρχου, Αριστείδης, 5, 1-3

Ερωτήσεις – Ασκήσεις
I Να μεταφράσετε το κείμενο

[μονάδες 4]

II α) Με ποια πρόφαση ήρθε ο Δάτης στην Ελλάδα;
II β) Ποια πράξη του Αριστείδη κατέδειξε τη φιλοπατρία του; Τι δίδαξε αυτή;
[μονάδες 4]
III α) Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο της λέξης από την παρένθεση.
1) Πολλές από τις σημερινές συνήθειες αποτελούν …………… του παρελθόντος (υπόλειμμα,
υπόλοιπο, κατάλοιπο, έλλειμμα)
2) Η τηλεόραση είναι …………… παράγοντας στο διάβασμα (επιστολικός, κατασταλτικός,
διαστολικός, ανασταλτικός).
3) Η ορθογραφία είναι ………………….. στοιχείο της γλώσσας (θεμελιακός, θεματικός,
αναθηματικός, νομοθετικός).
4) Με την επιλογή της αυτόματης διόρθωσης ενός κειμένου στον υπολογιστή, εντοπίζονται
αμέσως τα ………………… και ταυτόχρονα προβάλλονται ορθογραφικές προτάσεις
(πανόραμα, όραμα, όμμα, παρόραμα).
[μονάδες 2]
III β) Να αντιστοιχίσετε την κάθε λέξη της Α στήλης με τη συνώνυμή της από τη Β
στήλη (τρεις λέξεις της Β στήλης περισσεύουν).
Α ΣΤΗΛΗ
1 ειδώλιο
2 ανέκδοτος
3 λαθροχειρία
4 διορατικός
5 φωριαμός
6 πρόσφορος
7 ανάθημα
8 ασύδοτος

Β ΣΤΗΛΗ
α αστείος
β αφιέρωμα
γ κιβώτιο
δ περίοπτος
ε αδημοσίευτος
στ υπεξαίρεση
ζ ίνδαλμα
η αγαλματίδιο
θ κατάλληλος
ι ανεξέλεγκτος
ια οξυδερκής
[μονάδες 2]
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IV α) Να συμπληρώσετε τον πίνακα με το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο Ενεστώτα στη φωνή που
βρίσκεται ο ρηματικός τύπος «ακολουθειν»
(Να μεταφέρετε τον πίνακα στην κόλλα σας)
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική

[μονάδες 2]
IV β) Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο της λέξης που βρίσκεται στην
παρένθεση
1) Μαρτυρειται παρ’ Ομηρω Νεοπτόλεμον υπό Ορέστου ………………. (φονεύομαι,
απαρέμφατο παθητικού αορίστου α΄).
2) Ποίαν, …………….. μοι, χρείαν περισσοτέραν παρέχουσιν αργυραι κλιναι; (λέγω, β΄
ενικό προστακτικής αορίστου β΄).
3) Οι Αθηναιοι …………….. διαλλάξαι τάς πόλεις. (πειρωμαι, παρατατικός).
4) Ουκ έστι λύπης …………… κακόν ανθρώποις. (μέγας, συγκριτικός βαθμός) .
[μονάδες 2]
V α)Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις.
Πώς εισάγονται και ποια είναι η συντακτική λειτουργία τους;
1) Επεί δέ Δατις εις Μαραθωνα παντί τω στόλω κατέσχε, δόξη και δυνάμει δεύτερος ην
Αριστείδης.
2) Αριστείδης εδίδαξε τους συνάρχοντας ότι το πείθεσθαι καί ακολουθειν τοις ευ φρονουσιν
σωτήριον εστί.
3) Φοβουνται τουτο, μή πολλά πάθωσι.
4) Άν καί μή βούλωνται, πάντες αισχύνονται μή πράττειν τά δίκαια.
[μονάδες 2]
V β) Να τρέψετε την ενεργητική σύνταξη των ακολούθων προτάσεων σε παθητική ή την
παθητική σε ενεργητική, ανάλογα με τον τρόπο της διατύπωσής τους.
1) Οι Βοιωτοί εδίωξαν τούς στρατιώτας του Αγησιλάου.
2) Κηρυξ επέμφθη υπό του βασιλέως πρός τούς Θηβαίους.
[μονάδες 2]
(Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις – ασκήσεις στην κόλλα)
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