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1. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το παρακάτω
απόσπασμα: «οι δε έφοροι…περιιόντας».
(Μονάδες 4)
2α) Με ποιον τρόπο ανακοινώθηκαν τα ονόματα των θυμάτων στους
συγγενείς τους; Γιατί οι έφοροι δεν ήθελαν να αναγγελθεί στην πόλη η
είδηση της συμφοράς;
(Μονάδες 2)
2β) Αφού εξετάσετε συγκριτικά τα δύο κείμενα, να εντοπίσετε τα κοινά
θεματικά τους στοιχεία.
(Μονάδες 2)
3α) Να κατατάξετε σε ζεύγη αντωνύμων τις λέξεις:
άγονος,

ακατάλληλος,

αναξιόπιστος,

αναπόδεικτος,

ανεκτός,

ανωφερής, αφόρετος, αφόρητος, καθοδικός, καρποφόρος, κατάφωρος,
πρόσφορος, φορεμένος, φερέγγυος.
(Μονάδες 2)
3β) Να χρησιμοποιήσετε τις λέξεις που σας δίνονται στη συνέχεια στον
κατάλληλο τύπο, (πτώση, γένος) για να συμπληρώσετε τις φράσεις:
ενορατικός, αδιόρατος, όραμα, παρόραμα, προοπτική,
διορατικός, εποπτεία.
(Σημείωση: Τρεις από τις παραπάνω λέξεις περισσεύουν).
1. Ο πολιτικός πρέπει να είναι …………………., δηλαδή να
προβλέπει τις πιθανές εξελίξεις.

2. Στον πίνακα των……………………θα βρεις ποια τυπογραφικά
λάθη θα διορθώσεις στο βιβλίο σου.
3. Ο ζωγράφος διδάσκεται μεταξύ άλλων και …………………, πώς
δηλαδή να αποδίδει το βάθος και τις διαστάσεις.
4. Ο γλύπτης πρέπει να είναι …………………, δηλαδή να
φαντάζεται πώς θα διαμορφώσει σε στερεό υλικό το έργο
τέχνης.
(Μονάδες 2)
4α) Να γράψετε τους τύπους που σας δίνονται στο ρηματικό τύπο
του Αορίστου β΄ που σας ζητείται κάθε φορά. (Να διατηρήσετε τη
φωνή στην οποία ήδη βρίσκονται).
1. Γίγνομαι: γ΄ ενικό προστακτικής=…………………………
2. Λαμβάνω: α ΄πληθυντικό οριστικής=…………………….
3. Λέγω: β ΄ενικό προστακτικής=……………………………..
4. Οράω-ω : γ ΄πληθυντικό υποτακτικής=……………………
5. Τυγχάνω: απαρέμφατο=……………………………………
6. Άγω: β΄ πληθυντικό οριστικής=……………………………
7. Μανθάνω: α΄ ενικό ευκτικής=……………………………..
8. Πάσχω: γ΄ ενικό οριστικής=……………………………….
(Μονάδες 2)
4β) Να γράψετε τους τύπους που σας δίνονται στον τύπο που σας
ζητείται κάθε φορά.
Οράω-ω
1. γ΄ ενικό ευκτικής, Ενεργητική Φωνή:…………………………..
2. β ΄πληθυντικό προστακτικής, Ενεργητική φωνή………………..:
3. απαρέμφατο Ενεστώτα, Ενεργητική Φωνή:………………………
Ποιέω-ω
1. γ΄ πληθυντικό οριστικής Ενεστώτα, Μέση Φωνή:………………..
2. γ΄ ενικό οριστικής Παρατατικού, Ενεργητική Φωνή:……………
3. γ΄ ενικό Ευκτικής Ενεστώτα, Ενεργητική Φωνή:……………….

Συγκριτικός βαθμός Επιθέτων
1. φανερός: Ονομαστική ενικού, γένους αρσενικού:…………………..
2. ταπεινός: Ονομαστική ενικού, γένους αρσενικού:………………….
(Μονάδες 2)
5α) . Κείμενο 1. «επεί ήκουσαν το πάθος»: να προβείτε σε μία πλήρη
συντακτική αναγνώριση της δευτερεύουσας πρότασης που σας δίνεται.
(Μονάδα 1)
5β1.) Κείμενο 1. Διαγωνίσασθαι, φέρειν: Να αναγνωρίσετε συντακτικά
(Μονάδα 1)

τα απαρέμφατα.

5β2). Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις του
κειμένου 1:
τό πάθος:……………………….
τά ονόματα:……………………
οι προσήκοντες:……………….
αναστρεφομένους:…………….
(Μονάδες 2)
Καλή επιτυχία!!!
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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