ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ‐ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΑΞΗ Β΄
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Φινέας και Αργοναύτες
(Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη I, IX 22)
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
(6 μονάδες)
1.Να αποδώσετε την υπόθεση του κειμένου, μένοντας πολύ κοντά στα
γραφόμενα του Απολλοδώρου (σχεδόν παραφράζοντάς τον).
2. Στην ελληνική μυθολογία ο μύθος των Αργοναυτών είναι το ταξίδι
για την κατάκτηση του ιδανικού και το πέρασμα των Συμπληγάδων
είναι οι ανυπέρβλητες δυσκολίες στην πορεία αυτή. Να αναπτύξετε
τις απόψεις αυτές. (10‐12 σειρές περίπου).
3. Θεοί διαφορετικοί και δυνάμεις μεταφυσικές δρουν και στο κείμενο
Α΄ και στο ακόλουθο κείμενο:

Ποιοι είναι οι θεοί αυτοί και οι μεταφυσικές δυνάμεις και πώς δρουν
στα δυο κείμενα;
Γ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ (4 μονάδες)
1. Να συμπληρώσετε τα κενά επιλέγοντας την κατάλληλη λέξη
από την παρένθεση:
α) Πολλοί μαθητές έχουν .......................... στα Μαθηματικά.
(άφεση, ύφεση, έφεση, πάρεση)

β) Για κάθε σχολή των Α.Ε.Ι. και των Τ.Ε.Ι. ο αριθμός
των....................... είναι προκαθορισμένος.
(προακτέων, εισακτέων, παρείσακτων, εισαγωγέων)
γ) Η υπηρεσία μας .......................... απευθείας στη δικαιοδοσία του
Υπουργού.
( υπάγεται, συνάγεται, προσάγεται, επάγεται)
δ) Υπάρχουν λεξικά που περιέχουν πολλές χιλιάδες
..................................
(διλήμματα, αναλήμματα, λήμματα)
2. Να βρείτε τα παράγωγα ή σύνθετα των ρημάτων που σας
δίνονται και αποτελούν συνώνυμα των ακόλουθων λέξεων ή
φράσεων:
α) τσιμπίδα, κουτάλι μετάληψης = ......................... (λαμβάνω)
β) ευφυία
= ......................... (συνίημι)
γ) αυτός που επιδεικνύει τα αξιοθέατα στους τουρίστες = (ἄγω)
δ) αυτός στον οποίον στέλνεται μια επιστολή = ............... (λαμβάνω)
Δ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ (5 μονάδες)
1. Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται:
α) ἐμήνυσε: γ’ πληθ. υποτ. ‘ιδιου χρόνου και φωνής
β) ἦσαν: γ’ ενικό προστ. ενεστώτα
γ) ἀπέκλειον: γ’ πληθ. οριστ. ενεστ. ίδιας φωνής
δ) ἐφέρετο: α’ ενικό ευκτ. ενεστ. ίδιας φωνής
ε) ἀνήγοντο: α’ ενικό οριστ. ίδιου χρόνου και φωνής
2. Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται:
α) ὑπερμεγέθεις: δοτ. πληθ. ίδιου γένους
β) ἀλλήλαις: αιτ. πληθ. αρσενικού γένους
γ) ἀκούσαντες: ονομ. ενικού θηλ. γένους ίδιου χρ. και φωνής
δ) ἡ σύμπτωσις: γενική πληθυντικού
ε) ἐπιτηρήσαντες: δοτ. ενικού ουδετ. γένους ίδιου χρ. και φωνής

Ε. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ (5 μονάδες)
1. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους ακόλουθους όρους του
κειμένου Α’
α) τοῑς Ἀργοναύταις:
β) περί τῶν πετρῶν:
γ) ὑπερμεγέθεις:
δ) πολλή:
ε) σωθεῖσαν:
2. Να βρείτε τα υποκείμενα στους ακόλουθους όρους:

α) ἦσαν:
β) ἐφέρετο:
γ) ἦν ἀδύνατον:
δ) σωθεῖσαν:
ε) συλλαβομένης:

