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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Ο ΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΙΝΑΙ 'ΟΜΟΤΙΜΟΙ'

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Να μεταφράσετε στη νεοελληνική το κείμενο από την αρχή μέχρι το
σημείο 'ανάστασις μία' (8η σειρά)
( Μονάδες 4)
2. α) Πώς εξηγεί ο συγγραφέας την άνιση στάση της κοινωνίας απέναντι
στον άνδρα και στη γυναίκα ;
(Μονάδες 2)
β) Με ποια θεολογικά επιχειρήματα εξισώνει ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός
τα δύο φύλα ;
(Μονάδες 2)
3. α) i) Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα γράφοντας τον τύπο που
σας δίνεται στην υποτακτική και ευκτική καθώς και στο απαρέμφατο και
τη μετοχή (3 γένη) του ίδιου χρόνου.
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ήμαρτεν

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ

ii) τίμα : Να κλίνετε την ευκτική του ίδιου χρόνου και να γράψετε τη
μετοχή και στα τρία γένη.
( Μονάδες 2)
β) ισχυρότερον, ασθενέστερον :΄Να γράψετε τους άλλους βαθμούς των
επιθέτων.
( Μονάδες 2)
4. α) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:
νομοθετουντες (2η σειρά) , εντολή , (5η σειρά) ,παρά των τέκνων (10η
σειρά ) ,τοις γονευσιν (10η σειρά).
(Μονάδες 2 )
β) Να αναγνωρίσετε τις παρακάτω προτάσεις του κειμένου:


επεί και τοις πατράσιν υπ εξουσίαν δεδώκασι τα τέκνα



ο μή δίδως



ινα ευ σοι γένηται



Πως ουν σύ σωφροσύνην μέν απαιτεις;
( Μονάδες 2)

5. α) Να συνθέσετε το ρήμα θέτω(>τίθημι) με τις προθέσεις δια και εκ
και να σχηματίσετε με κάθε σύνθετο ρήμα ένα παράγωγο ουσιαστικό. Με
τα ουσιαστικά αυτά να σχηματίσετε ισάριθμες προτάσεις.
( Μονάδες 2 )

β) Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α με τις λέξεις της στήλης
Β:

Α

Β

1. συστολή

α. επίβλεψη

2. καταστολή

β. αναβολή

3.αναστολή

γ. αλαζονεία

4. υπεροψία

δ. περιορισμός

5. εποπτεία

ε. θρασύς

6. διορατικός

στ. ανήθικος.

7. αθέμιτος

ζ

8. ιταμός

η. οξυδερκής

ντροπή.

Καλή επιτυχία !!!
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