ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Α) ΚΕΙΜΕΝΟ: Ξενοφῶντος ῾Ελληνικά 6.4.16
Γενομένων δέ τούτων, ὁ μέν εἰς τήν Λακεδαίμονα ἀγγελῶν τό πάθος
ἀφικνεῖται γυμνοπαιδιῶν τε οὔσης τῆς τελευταίας καί τοῦ ἀνδρικοῦ χοροῦ
ἔνδον ὄντος· οἱ δέ ἔφοροι, ἐπεί ἤκουσαν τό πάθος, ἐλυποῦντο μέν, ὣσπερ,
οἶμαι, ἀνάγκη· τόν μέντοι χορόν οὐκ ἐξήγαγον, ἀλλά διαγωνίσασθαι εἴων.
Καί τά ὀνόματα πρός τούς οἰκείους ἑκάστου τῶν τεθνεώτων ἀπέδοσαν·
προεῖπον δέ ταῖς γυναιξί μή ποιεῖν κραυγήν, ἀλλά σιγῇ τό πάθος φέρειν.
Τῇ δ᾿ ὑστεραίᾳ ἦν ὁρᾶν, ὧν μέν ἐτέθνασαν οἱ προσήκοντες, λιπαρούς καί
φαιδρούς ἐν τῷ φανερῷ ἀναστρεφομένους, ὧν δέ ζῶντες ἠγγελμένοι
ἦσαν, ὀλίγους ἄν εἶδες, τούτους δέ σκυθρωπούς καί ταπεινούς περιιόντας.
Β) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ‐ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.
[Α]
α) Να μεταφραστεί το τμήμα: «Καί τά ὀνόματα ‐ περιιόντας».
( 4 μονάδες )
β) Να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις με βάση το κείμενο:
•
•

Ποια στάση κράτησαν οι έφοροι όταν άκουσαν για την ήττα;
Πώς αντέδρασαν οι Σπαρτιάτες την επόμενη ημέρα;
( 4 μονάδες )
[Β]

α) Να αντιστοιχίσετε τα ζεύγη των αντωνύμων:
1. άγονος
α. ακατάλληλος
2. αφόρητος
β. αναξιόπιστος
3. πρόσφορος
γ. καρποφόρος
4. φερέγγυος
δ. υποφερτός

( 2 μονάδες)

β) Να σχηματίσετε προτάσεις με τις λέξεις : αναφορά και ανωφέρεια.
( 2 μονάδες)
[Γ]
α) Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση ( και απαρέμφατο και μετοχή )
στους τύπους: ἐξήγαγον ( στο β΄ πληθυντικό ) και ἠγγέλθην (

στο γ´ ενικό ).

(2

μονάδες )

β) Να δώσετε τα παραθετικά των παρακάτω επιθέτων στο αρσενικό
γένος: καλός, μέγας, ἐπιμελής, νέος.
( 2 μονάδες
)

[Δ]
α) Να χαρακτηρίσετε ως προς το είδος και τον συντακτικό τους ρόλο
τις δευτερεύουσες προτάσεις :
( 2 μονάδες )
• Δῆλον γάρ ἐστι ὃτι νῦν περί δόξης πολεμοῦσιν ( οἱ Ὀλύνθιοι).
• Δέδοικα μή ἄλλου τινός μᾶλλον ἤ τοῦ ἀγαθοῦ μεθέξω.
• Τά πλοῖα κατέκαυσεν ἳνα μή Κῦρος διαβῇ.
• Ἤν ἐγγύς ἔλθῃ θάνατος, οὐδείς βούλεται θνῄσκειν.
β) Να βρείτε τον συντακτικό ρόλο των ακολούθων λέξεων ( έχουν
υπογραμμιστεί και στο κείμενο) : γενομένων,τό πάθος, μή ποιεῖν,
σιγῇ.
( 2 μονάδες )

