ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ 2008
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑΤΑ
Κείμενο 2
Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή
(Σχολικό Εγχειρίδιο σελ. 14)

Κείμενο 4
Οι Σεληνίτες
(Σχολικό εγχειρίδιο σελ. 30)

Α. Κείμενο 1. 1. Ποιο μήνυμα μετέφερε ο Σίκιννος στον Ξέρξη για
λογαριασμό του Θεμιστοκλή;
2. Πώς αντέδρασε ο Ξέρξης σε όσα του διαμήνυσε ο Θεμιστοκλής;
Κείμενο 2: 1. Πώς λειτουργεί το κάτοπτρον και ποια δυνατότητα
δίνει στους Σεληνίτες;
2. Σε ποιο βαθμό ανταποκρίνεται στον τίτλο Αληθής Ιστορία το
απόσπασμα που διαβάσατε; Γιατί, κατά τη γνώμη σας, ονόμασε έτσι το
έργο του ο Λουκιανός; Πώς ερμηνεύετε την τελευταία περίοδο του
κειμένου;
(Μονάδες 8)
Β. 1. Να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις της α.ε. με τα συνθετικά που
δίνονται:

(Μονάδες 2)

1.προ + λέγω= (ουσιαστικό)

………………………….

2. πάλιν + λέγω= (ουσιαστικό)

………………………….

3. λέγω + ποιέω-ω= (επίθ.)

………………………….

4. από + λέγω= (ουσιαστικό)

………………………….

5. λόγος + μάχομαι= (ουσιαστικό )…………………….…
Β. 2. Να γράψετε λέξεις αντώνυμες των λέξεων της ν.ε. που σας δίνονται
παρακάτω χρησιμοποιώντας ως α΄ συνθετικό το επίθετο καλός. (Μον. 2)
1. αποπαίρνω- ………………………………..
2. παράφωνος- ………………………………..
3. δύσμοιρος- ………………………………..
4. δύστροπος- ……………………………….
5. Γ.1. Να γράψετε τα παρακάτω ουσιαστικά στην ίδια πτώση στον άλλο
αριθμό:

Κείμενο 1
1.γένει- …………………………..
2. βασιλέως- ……………………..
Κείμενο 2
1. σωμα- ……………………….
2. πόλεις- ……………………..
3. πατρίδα- …………………….
(Μονάδες 2)

Γ.2. Να γράψετε τους τύπους που σας δίνονται στο ρηματικό τύπο που
σας ζητείται κάθε φορά:
1. εβουλεύετο: γ΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα, Μέση Φωνή
2. εκπέμπει:

β΄ ενικό Υποτακτικής Αορίστου, Ενεργητική Φωνή

3. ταράττονται: γ΄ πληθυντικό Προστακτικής Ενεστώτα, Μέση Φωνή
4. έχουσιν:

β΄ πληθυντικό Ευκτικής Ενεστώτα, Ενεργητική Φωνή

5. πιστεύει:

γ΄ ενικό Προστακτικής Αορίστου, Ενεργητική Φωνή
(Μονάδες 2)

Δ. 1. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις των
δύο κειμένων που σας δόθηκαν:
Κείμενο 1. Τουτον:
o στρατηγός:
Κείμενο 2: παν ( το σωμα):
πολλοί:
μέγιστον:
(Μονάδες 2)

Δ.2. Α) Κείμενο 2: Όστις δε ταυτα μή πιστεύει ούτως έχειν : Να
χαρακτηρίσετε συντακτικά τους όρους της πρότασης, εκτός από το
επίρρημα ουτως.
Κείμενο

1:

κελεύσας,

δεξάμενος:

να

χαρακτηρίσετε

τις

επιρρηματικές μετοχές που σας δίνονται ως συνημμένες ή απόλυτες
δικαιολογώντας την απάντησή σας.
(Μονάδες 2)
Καλή επιτυχία!!!
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

