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ΤΑΞΗ :Β
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ :
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 21 / 5 / 2008

ΘΕΜΑΤΑ
Α΄ ΚΕΙΜΕΝΟ : από το βιβλίο της Β΄ Γυμνασίου «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα» Ενότητα 3η
Κείμενο Α΄ «Το χρέος του ιστορικού» Πολύβιος, Ιστορίαι 1.14.4-7
Β΄ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. α) Πώς χαρακτηρίζει ο συγγραφέας την ιστορία που δεν περιέχει αλήθεια και με τι την
παρομοιάζει ;
β) Πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ο ενάρετος άνδρας στην καθημερινή του ζωή και πώς όταν
αποφασίζει να γράψει ιστορία ;
γ) Ποιες αρετές πρέπει να διαθέτει ο ιστορικός σύμφωνα με το συγγραφέα του παρακάτω
παράλληλου κειμένου ;
«Τοιουτος ουν μοι ο συγγραφεύς έστω – άφοβος, αδέκαστος, ελεύθερος, παρρησίας και
αλήθειας φίλος, ως ο κωμικός φησι, τά συκα συκα, την σκάφην δε σκάφην ονομάσων.»
(Μονάδες 6)
2. α) Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της Α΄ στήλης με αυτές της Β΄ στήλης και με τα ονομαστικά
σύνολα που θα προκύψουν να σχηματίσετε 4 προτάσεις
Α΄
Β΄
μισθοφορικός
ζέστη
λαχειοφόρος
δέντρο
καρποφόρος
αγορά
ανυπόφορος
στρατός
β) Να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις με τα συνθετικά που δίνονται :
φεύγω + δίκη
οξύς + θυμός
ευθύς + γραμμή
νόμος + άρχω
(Μονάδες 4)
3. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις :
Εν μέση τη στρατια ην κυρος.
Ο στρατηγός απέκρυπτεν τους στρατιώτας την λύπην.
Ουτοι μετά μεγίστων κινδύνων αγωνίζονται.
Επορεύοντο ταχει τω βήματι.
Τους βασιλέας δει φιλανθρώπους ειναι.
Παρήγγειλε ταυτα Παυσανίας, Λακεδαιμονίων βασιλεύς.
Κυρος επορεύετο επί τον αδελφόν, Αρταξέρξην.
Ενταυθα άριστοι πολιται οικουσιν.
(Μονάδες 5)
4. α) Να μεταφέρετε τις παρακάτω λέξεις στον άλλον αριθμό και στην ίδια πτώση
των μητέρων, τω πατρί, τοις εδάφεσι, του μεγέθους, ω άνδρες
β) Να τοποθετήσετε τα παρακάτω ρήματα στην έγκλιση, χρόνο, αριθμό και πρόσωπο που
δίνονται στην παρένθεση :

καλύπτω (προστακτική ενεστώτα γ΄ ενικό)
γράφω
(ευκτική μέλλοντα β΄ ενικό)
σώζω
(προστακτική αορίστου γ΄ ενικό)
ταράττομαι (υποτακτική αορίστου γ΄ ενικό)
λύομαι
(προστακτική παρακειμένου β΄ πληθυντικό)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

(Μονάδες 5)

ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

