ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2007
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΝΟΤΗΤΑ5Α΄: Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΤΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ
(Ξενοφώντας, σελ. 43 από το σχολικό βιβλίο ).
Β. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΝΟΤΗΤΑ 5Δ: Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ
( Θουκυδίδης, σελ. 47 από το σχολικό βιβλίο ).
Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
1. Ποια φροντίδα λάβαινε ο Αγησίλαος για τους αιχμαλώτους , τα μικρά
παιδιά και τους γέροντες όταν κυρίευε μια περιοχή;
2. Χαρακτηρίστε τον Αγησίλαο με βάση την πιο πάνω στάση του.
3. Να συγκρίνετε τη στάση του Αγησιλάου και των Αθηναίων στα δύο
προηγούμενα χωρία ( κειμ. 5Α΄και κειμ.5Δ΄).

Β. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να επιλέξετε μία από τις παρακάτω λέξεις, για να συμπληρώσετε τα
κενά.
α ) Δεν έχει…………………………του προβλήματος και προτείνει
λύσεις ανέφικτες ( συναίσθηση, αίσθηση, διαίσθηση).
β) Έχει λεπτό γούστο και διακρίνεται για την ………………του
( αναισθησία, καλαισθησία, ευαισθησία ).
γ) Ο σεισμός ήταν ισχυρός και έγινε ……………………….σε όλη την
Πελοπόννησο. ( αισθητικός, αισθητός, αισθηματικός ).
δ)

Μια ενστικτώδης και ………………κίνηση τον γλίτωσε από τον
κίνδυνο που τον απειλούσε. ( διαισθητικός, αντιαισθητικός,
ασυναίσθητος ).

2. Να χρησιμοποιήσετε τις λέξεις που ακολουθούν σε προτάσεις ώστε να
φαίνεται η σημασία τους:
προαίσθημα, αναισθητικό, αισθητήριο, ψευδαίσθηση.
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να τοποθετήσετε τα ρήματα των παρενθέσεων στον κατάλληλο τύπο:

α

)

Οἱ
δέ
στρατιῶται
ἔλεγον
ὅτι
ἀδικώτατα
…………………………………………………
(πάσχω, Ευκτική Ενεστώτα)
β) Ὑμεῖς τοῖς ἀδικήμασι ζημίαν ………………………………………(τάττω,
Προστακτική Αορίστου)
γ)

Τούς νόμους ὁ Δράκων ……………………………………… (γράφω,
Οριστική Αορίστου)

δ)

Οἱ Ἀθηναῖοι ………………………………………… (καταψηφίζομαι,
Οριστική Αορίστου)

ε)

2.

Ἐαν ταῦτα ὑμεῖς …………………………………………
Υποτακτική Αορίστου)

(πράττω,

Να τοποθετήσετε τα παρακάτω ουσιαστικά του κειμένου στη σωστή θέση και
να συμπληρώσετε τις υπόλοιπες πτώσεις του ίδιου αριθμού:
πρᾳότητι, χώρα, ἀνθρώπους, στρατιώταις, κυνῶν
Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.

Δ. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Στις περιόδους που ακολουθούν να εντοπίσετε τις δοτικές
προσωπικές και να επισημάνετε τα υποκείμενα των απαρεμφάτων:
α)
β)
γ)
δ)
ε)

Τῷ μέν Σόλωνι συνέβη τελευτῆσαι τόν βίον.
Ἀνάγκη ἐστίν ἡμῖν τάς τῆς πόλεως πύλας φυλάττειν.
Ἔδοξέ μοι λίαν πόρρω (= πολύ μακριά) τῶν ἀκτῶν εἶναι.
Ἄμεινό ἐστιν ὑμῖν πορεύεσθαι ἐπί τόν Ζαπάταν ποταμόν.
Συμφέρει νῦν Θηβαίοις ταῦτα ποιῆσαι.

2. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις λέξεις του κειμένου που ακολουθούν :
μικρά, στράτευμα, πολλάκις, ἅ, χώρα

