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ΚΕΙΜΕΝΟ Δ.
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Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Ι. Να μεταφράσετε το κείμενο Α.
ΙΙ. α) Ποια πρωτοβουλία πήρε ο Αριστείδης πριν από τη μάχη του Μαραθώνα και
τι κατέδειξε με την πράξη του στους άλλους στρατηγούς.
β) Να βρείτε τα κοινά στοιχεία των κειμένων Α. και Δ.
ΙΙΙ. α) Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο των ρημάτων που
είναι στην παρένθεση.
1. Εάν υφ’ ημών τούτο ………………, ουδείς των θεών έσται ημίν ευμενής
(πράττομαι, Υποτ. Παθητ. Αορ.)
2. Ήγγειλε Δερκυλίδας ότι Λακεδαιμόνιοι …………….. (νικάω-ώ, Ευκτ.
Ενεστ.)
3. Πολλοί τα αίσχιστα ποιούντες λόγους αρίστους ………… (ασκέω-ώ, Οριστ.
Ενεστώτα)
4. Δέδοικα μή …………….. τά όπλα (καταλείπω, α΄ Πληθ. Υποτ. Αορ. Β)
5. Φύσιν πονηράν …………….. ου ράδιόν εστιν (μεταβάλλω, Απαρ. Αορ. Β)
β) Να γράψετε τα παρακάτω επίθετα ή επιρρήματα στον αντίστοιχο τύπο του
συγκριτικού βαθμού:
1. τόν αισχρόν 2. ο μέγιστος 3. την μικράν 4. μάλα 5. ευ
IV. α) Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις στα παρακάτω
παραδείγματα (στις ονομαστικές να προσδιορίσετε το συντακτικό τους ρόλο)
1. Τούτο λέγουσιν, ως Κέρκυραν είλε Τιμόθεος.
2. Δάτις επέμφθη υπό Δαρείου επιθείναι δίκην Αθηναίοις, ότι Σάρδεις
ενέπρησαν.
3. Αριστείδης, ως περιήλθεν εις αυτόν η αρχή, παρέδωκε Μιλτιάδη.
4. Ερωτά ει ουκ αισχύνεται ταύτα ποιών.
β) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους όρους:
1. Δάτις υπό Δαρείου πεμφθείς παντί τω στόλω κατέσχεν εις Μαραθώνα.

2. Αριστείδης παρέδωκε Μιλτιάδη την αρχήν, διδάσκων τους συνάρχοντας ότι
το πείθεσθαι καί ακολουθείν τοις ευ φρονούσι ουκ αισχρόν εστίν.
3. Ουδείς πράττει τούτου σεμνότερον.
4. Τω πολέμω αι πόλεις κατεστράφησαν.
V. α) Να γράψετε για κάθε λέξη ένα συνώνυμο:
1. συμπαράσταση, 2. αστάθμητος, 3. απόστημα 4. ασύστατος, 5. στάση
β) Για κάθε λέξη να δώσετε ένα παράγωγο ουσιαστικό ή επίθετο, ομόρριζο του
ρήματος ίσταμαι:
1. διίσταμαι, 2. ανίσταμαι, 3. εξίσταμαι, 4. ανθίσταμαι 5. ενίσταμαι.

