ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΝΑ ΑΔΙΚΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ.
Λέων κατεμέμφετο Προμηθέα πολλάκις, ότι μέγαν αυτόν έπλασεν και
καλόν και των άλλων θηρίων δυνατώτερον <<τοιουτος δε ών>>, έφασκε,
<<τόν αλεκτρύονα φοβουμαι>>. Και ο Προμηθέας έφη: <<Τι με μάτην
αιτια; Τά γάρ εμά πάντα έχεις, όσα πλάττειν εδυνάμην η δε ψυχή σου
πρός τουτο μόνον μαλθακή εστί.΄Εκλαιεν ουν εαυτόν ο λέων και της
δειλίας κατεμέμφετο και τέλος αποθανειν ήθελεν. Ούτω δε γνώμης έχων
ελέφαντι περιτυγχάνει και ορων διαπαντός τα ωτα κινουντα, <<Τι
πάσχεις>>,έφη, <<και τι ποτε ουδέ μικρόν ατρεμει σου το ους; >> Και ο
ελέφας κατά τύχην περιπτάντος αυτω κώνωπος, <<Ορας >>, έφη ,<<τουτο
το βραχύ, το βομβουν; ΄Ην εισδύνη μου τη της ακοης οδω, τέθνηκα>>. Και
ο λέων, <<Τι ουν έτι αποθνήσκειν>>,έφη, <<με δει τοσουτον όντα και
ελέφαντος ευτυχέστερον, όσον κρείττων κώνωπος ο αλεκτρύων;>>
Μύθος του Αισώπου (διασκευή)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Α.1) των θηρίων, η ψυχή, ο λέων, της δειλίας, τω ελέφαντι.
Να γράψετε τα ουσιαστικά στις πλάγιες πτώσεις του αριθμού που βρίσκεται το
καθένα.
(2,5μον.)
2) έπλασεν, έχεις, εστί ,
ήθελεν, τέθνηκα
Να δηλώσετε το χρόνο που βρίσκονται τα ρήματα και να τα κλίνετε στον ίδιο
χρόνο
(2,5μον)
Β. α) Λέων κατεμέμφετο Προμηθέα πολλάκις.
β) ΄Επλασεν αυτόν μέγαν .
γ) ΄Εκλαιεν εαυτόν ο λέων.
δ) Η ψυχή σου εστί μαλθακή.
Να βρείτε τους κύριους όρους των προτάσεων (Υποκείμενο, Ρήμα, Αντικείμενο,
Κατηγορούμενο) και να τις χαρακτηρίσετε ως προς τους όρους τους.
(2μον.)
Γ.1) Να συνδυάσετε τις λέξεις της στήλης Α με εκείνες της στήλης Β και να
σχηματίσετε ονοματικά σύνολα.
Α
Β
αρχηγός
πειθαρχία
αρχαίος
πολιτισμός
Μέγας
οικογενειάρχης
Αρχαιολογικός
του στόλου
Αρχέγονος
χώρος
σωστός
άρχων
στρατιωτικός
λαός
ανώτατος
λυκειάρχης
άναρχος
Αρχιερεύς
μορφωμένος
κατάσταση
(2,5μον}
2)Να σχηματίσετε ρηματικά επίθετα σε –τός ή τέος από τα εξής:

γράφω, επαινώ, διδάσκω, γιγνώσκω, αγαπω
υπάρχω, καλω, διώκω, θεραπεύω, σέβομαι
(2,5μον.)
Δ. 1) α. Για ποιόν λόγο το λιοντάρι κατηγορούσε τον Προμηθέα και τι του
απάντησε ο Προμηθέας;
{2μον)
β. Γιατί ο ελέφαντας κουνούσε τα αυτιά του;

(2μον.)

2)Ποιο συμπέρασμα έβγαλε το λιοντάρι μετά τη συνάντηση με τον ελέφαντα και
ποιό είναι το επιμύθιο (συμπέρασμα, δίδαγμα) του μύθου αυτού;
(4μον)

.

