ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΟΝΟΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗ
Α’ Κείμενο: Πλούταρχος ,Αριστείδης, 5, 1-3
Β’ Κείμενο: Πλούταρχος ,Αγις, 22, 5-6
Ι 1) Να μεταφράσετε το κείμενο Α
2)Ποια ήταν η αιτία και ποια η πρόφαση της επίθεσης των Περσών εναντίον των Αθηναίων σύμφωνα με το
κείμενο; (κείμενο Α)
3)Γιατί η συμπεριφορά του Αριστείδη (Α’ Κείμενο) και της Κρατησίκλειας (Β’ Κείμενο) είναι πρότυπο για
τους συμπατριώτες τους;
ΙΙ α) Να σχηματίσετε προτάσεις με τις παρακάτω λέξεις :
Αναβλητικότητα , κατάφωρος , ενδίδω , περίοπτος
Β) Να συμπληρώσετε τα κενά με παράγωγα – απλά ή σύνθετα του τασσ(ττ)ω
1) Μόνο σε ____ περιπτώσεις δεν τηρούσε το καθημερινό το πρόγραμμα
2) Οι πολιτισμένες κοινωνίες προωθούν την _____ κοινωνία των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες
3) Ζητά επίμονα να ____ σε άλλη υπηρεσία
4) ήταν ___ ανάγκη να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο
ΙΙΙ α) Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο των συνηρημένων ρημάτων:
1. Την ελευθερίαν _____(αιρέομαι-ούμαι , ευκτ. ενεστ.) αν αντί πάντων ων έχω
2. Δέκα έτη Οδησσεύς δια της θαλάσσης ___(πλανώμαι , παρατατικός)
3. _____ (ασκέω-ω , προστ. ενεστ.) την αρετήν , ω παι
4. Εάν μέγα φρονών ____(βιόω-ω , υποτακ. Ενεστ.) ου κατά φύσιν τούτο ποιεις
β) Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του αορίστου
1. Ταυτα λέγω , ω άνδρες , ίνα ___ (αισθάνομαι , υποτακτ. Αορ. Β) αμφότερα
2. Ταύτα ιδόντες πάντες ____(εκπλήτομαι , οριστ. Β παθητ. Αορ.)
3. Περιβαλού το ιμάτιον και ___ (προσέρχομαι , προστ. αορ. Β)
4. Ποίαν άλλην θέλετε μαρτυρίαν , ίνα _____(πείθομαι, υποτακτ. Α παθητικού αορ.)
ΙV α) Να εντοπίσετε τις δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις , να χαρακτηρίσετε το είδος τους , και να
προσδιορίσετε το συντακτικό τους ρόλο:
1. Ευδηλον γαρ ην ότι και οι μέτοικοι άπαντες πολέμιοι τη πολιτεία έσοιντο
2. Οι νόμοι ερωτώσι τον Σωκράτη ότι εν νω έχει ποιειν
3. Και των Ελλήνων μάλα ηθύμησαν τινες φοβούμενοι τουτο μη τα επιτήδεια , ει καίοιεν , ουκ έχοιεν
4. Οι άλλοι , όσοι φεύγουσιν αδίκως , δέονται των πολιτών όπως επανέλθωσιν
β) Να εντοπίσετε τις δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις , να χαρακτηρίσετε το είδος τους και να
προσδιορίσετε το συντακτικό τους ρόλο:
1. Ει μεν επίοιεν οι Αθηναίοι , υπεχώρουν οι Συρακόσιοι
2. Οράτε και τους πολέμιους ότι ου πρόσθεν εξενεγκείν ετόλμησαν προς ημάς πόλεμον , πριν τους
στρατηγούς ημών συνέβαλον
3. Ερωτώμενος ποδαπός ειη , Πέρσης μεν έφη είναι , πορεύεσθαι δ’ από του Τιριβάζου στρατοπέδου ,
όπως επιτήδεια λάβοι
4. Αγανακτώ , ει τα χρήματα λυπεί τινας υμών
Άγνωστες λέξεις
Εν νω = στο μυαλό
Ηθύμησαν = στεναχωρήθηκαν
Ποδαπός = ποιος , από πού
Επιτήδεια= τα απαραίτητα

φεύγουσιν=καταδιώκονται
εξενεγκείν πόλεμον = να επιχειρήσουν πόλεμο

