Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
Α΄. ΚΕΙΜΕΝΟ: Πλούταρχος, Αριστείδης, 5, 1-3: Μια μεγαλόψυχη πράξη (σελ. 72
του βιβλίου «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Γ΄ Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, Αθήνα 2000).
Β΄. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
1. Να γράψετε τη μετάφραση του κειμένου.
(4 μον.)
2. α. Ποιοι από τους δέκα στρατηγούς είχαν το μεγαλύτερο κύρος;
(2 μον.)
β. Τι κατέδειξε ο Αριστείδης στους άλλους στρατηγούς;
(2 μον.)
3. α. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω φράσεις με λέξεις παράγωγες ή σύνθετες από
τη λέξη που είναι στην παρένθεση.
(2 μον.)
I. Η βίαιη --------- της εξέγερσης είχε ως αποτέλεσμα πολλούς νεκρούς και
τραυματίες (στέλλω)
II. Υπάρχουν πολλά --------- σιτηρών (θέτω)
III. Απαγορεύεται η --------- των οχημάτων κατά τις ώρες 11π.μ. έως 9 μ.μ. από το
κέντρο της πόλης (έρχομαι)
IV. Η έλλειψη --------- εμπόδισε την προσγείωση του αεροπλάνου (ορώ)
β. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της Α΄ στήλης με τη συνώνυμή τους στη Β΄στήλη)
(2 μον.)
Α΄
Β΄
λιποψυχία
αξιόπιστος
συστολή
χαμάλης
φερέγγυος
ντροπή
αχθοφόρος
δειλία
αναβολή
ατροφικός
4. α. Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του ρήματος που είναι στην
παρένθεση:
(2 μον.)
I. Τους θεούς φοβου, τους δε γονεις --------- (τιμάω-ω, προστακτική, β΄ενικό)
II. ---------- τά σεμνά μη τους τρόπους κακων (μιμέομαι-ουμαι, β΄ενικό,
προστακτική ενεστώτα)
III. Οι Έλληνες --------- αλλήλοις μη θειν (βοάω-ω, παρατατικός)
IV. Χρόνος δ’ αμαυροι --------- πάντα και εις λήθην άγει (αμαυρόω-ω, ενεστώτας).
β. Ημεις εφάνημεν /σύ παρεγένου: να γραφεί το ίδιο πρόσωπο των ρημάτων στην
υποτακτκή και ευκτική του ίδιου χρόνου.
(2 μον.)
5. α. Να βρεθούν οι δευτερεύουσες προτάσεις, να χαρακτηρισθούν και να γραφεί ο
συντακτικός τους ρόλος:
(2 μον.)
I. Ου τουτο λέγω, ως ου δει ιέναι επί τους πολεμίους.
II. Φόβος εστί τοις τυράννοις μη στερηθωσι τα αρχης.
III. Αι γυνα΄κες ηρώτωναυτους τίνες ειεν.
IV. Λέγει ότι ουδέν εστιν αδικώτερον φήμης.
β. Να βρείτε και να χαρακτηρίσετε τις δευτερεύουσες επιρρηματικες προτάσεις:
(μον. 2)
I. Μη σπευδε πλουτειν ίνα μη η πόλις ευδαιμονη

II. Αποπέμπουσιν αυτόν πριν ακουσαι.
III. Επειδή Αλέξανδρος βούλεται θεός είναι, έστω θεός.
IV. Ηγον επί τα δεξιά, όπως υπερέχοιεν των πολεμίων.

