Τάξη Β Γυμνασίου
Θέματα γραπτών εξετάσεων περιόδου Μαΐου – Ιουνίου 2008 στο μάθημα των
Αρχαίων Ελληνικών από πρωτότυπο
Α. Κείμενο: Ενότητα 6η « Η Ευθύνη για την παιδεία των νέων »
Β. Παρατηρήσεις
1. Νοηματικές
Α) Για ποιους λόγους κατηγορεί ο Μέλητος το Σωκράτη;
Β) Με ποια επιχειρήματα ο Σωκράτης αντικρούει την κατηγορία του Μέλητου
ότι διαφθείρει τους νέους;
2. Λεξιλογικές
Α) Να αντιστοιχήσετε τις λέξεις της Α στήλης με τις φράσεις της Β στήλης (Η
μια φράση της Β στήλης περισσεύει)
Α
Β
πειθαναγκασμός
Αυτός που πείθεται εύκολα
Καταπείθω
Αυτός που παραμένει σταθερός στις θέσεις του
Εύπιστος
Εξαναγκασμός με τη χρήση βίας
Πιστός
Πείθω κάποιον εντελώς
Η συμμόρφωση με την πειθώ
Β) Να σχηματίσετε προτάσεις με τις ακόλουθες λέξεις: πειθήνιος, πειστήριο,
πεποίθηση, πιστωτικός
3. Γραμματικές
Α) Να μεταφέρετε τις παρακάτω λέξεις στον άλλο αριθμό, στην ίδια πτώση
Τας θυγατέρας, τας έριδας, τω πυθμένι, των εθνών, οι κρατήρες
Β) Να τοποθετήσετε τα ρήματα στο κατάλληλο πρόσωπο, χρόνο και έγκλιση
που ζητείται στην παρένθεση.
1. Κύνας τρέφομεν, ίνα τας οικίας ………….. από των κλεπτών (παρακ.
υποτ. του φυλάττω)
2. Οι στρατιώται έλεγον ότι αδίκως ……(ευκτ. ενεστ. πάσχω)
3. Συ ………. Αυτώ (π. πιστεύω, προστακτ. Αορ. Ενεργ. Φωνής)
4. Έλεγον υμίν ταύτα, ίνα μη υμείς ………..(ταράττομαι, υποτ. αορ.)
5. Ευθύς Σεύθη είπεν ότι …… αυτώ (συστρατεύομαι ευκτ. μελ. Γ ενικό)
4. Συντακτικές:
Α) Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τα αντικείμενα των ρημάτων και να
επισημάνετε ποια είναι τα άμεασα και ποια τα έμμεσα.
1) Προμηθεύς έδωκεν τοις ανθρώποις το πυρ
2) Ανθρώπου ψυχή του θείου μετέχει
3) Ο πατηρ εμοί την ουσίαν κατέλιπεν
4) Την πόλιν του δέους απήλλαξαν
5) Εν αρχή ο Θεός εποίησε την γήν

Β) Στις παρακάτω προτάσεις να εντοπίσετε τα απρόσωπα ρήματα ή τις απρόσωπες
εκφράσεις και τα υποκείμενα τους
1)
2)
3)
4)
5)

ου ράδιον έστιν ημίν ποιήσαι ταύτα
τοις αγαθοίς ου πρέπει λέγειν ψευδή
Λεγεται Κύρον φιλομαθέστατον είναι
Δίκαιον εστιν απολογήσασθαι με προς ταύτα
Προσήκει τοίς πολίταις προθύμως πείθεσθαι τω αρχόντι
Οι εισηγήτριες

