Τάξη Β’
Γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις περιόδου Ιουνίου
στο μάθημα των Αρχαίων από το Πρωτότυπο
ΘΕΜΑΤΑ
Κείμενο:

Ενότητα 9η

«Το χρέος του Ιστορικού»
Εν μεν τω λοιπώ βίω […] φιλόφιλον δει είναι τον αγαθόν άνδρα
και φιλόπατριν και συμμισείν τοις φίλοις τους εχθρούς και συναγαπάν τους φίλους˙ όταν δε το ιστορίας ήθος αναλαμβάνη τις, επιλαθέσθαι χρη πάντων των τοιούτων, και πολλάκις μεν ευλογείν
και κοσμείν τοις μεγίστοις επαίνοις τους εχθρούς, όταν αι πράξεις
απαιτώσι τούτο, πολλάκις δ’ ελέγχειν και ψέγειν επονειδίστως
τους αναγκαιοτάτους, όταν αι των επιτηδευμάτων αμαρτίαι τουθ’
υποδεικνύωσιν. Ώσπερ γαρ ζώου των όψεων αφαιρεθεισών αχρειούται το όλον, ούτως εξ ιστορίας αναιρεθείσης της αληθείας το
καταλειπόμενον αυτής ανωφελές γίνεται διήγημα. Διόπερ ούτε των
φίλων κατηγορείν ούτε τους εχθρούς επαινείν οκνητέον […] επειδή τους εν πράγμασιν αναστρεφόμενους ουτ’ ευστοχείν αεί δυνατόν ουθ’ αμαρτάνειν συνεχώς εικός.
(Πολύβιος, Ιστορίαι 1, 14, 4 - 7)
Α. Ερωτήσεις:
I. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του ιστορικού;
II. Ποια παρομοίωση συναντούμε στο κείμενο; Ποιος είναι ο ρόλος της;
III. Ποια η γνώμη του Πολύβιου για τους ανθρώπους της πολιτικής;

Β.
I. Να σχηματίσετε σύνθετα με δεύτερο συνθετικό τη λέξη λήψη και πρώτο τις προθέσεις: ανά, κατά, συν, προς. Στη συνέχεια να σχηματίσετε προτάσεις με τα σύνθετα
που δημιουργήσατε.
II. Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων επιλέγοντας την κατάλληλη λέξη από
την παρένθεση: (αντιλαβή, μεσολάβηση, απολαβή, επιληψία, δωροληψία, λαβή, περιληπτικός)
1. Εμείς φταίμε για τη φιλονικία, γιατί δώσαμε ……………. για παρεξήγηση.

2. Κατηγορείται για …………….. όταν ασκούσε τα καθήκοντά του.
3. Τον τελευταίο καιρό μειώθηκαν κατά πολύ οι ………………του.
4. Ζήτησε να εμβολιαστεί για ………………………λόγους.
Γ.
I.

Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο των λέξεων που βρίσκονται στην παρένθεση:
1. Οι μεν δη……………..εις τα διδασκαλεία φοιτώντες διάγουσι μανθάνοντες. (παις)
2. Έλεγεν τους αγαθούς ……………..θεών εικόνας είναι. (ανήρ)
3. Εν …………… χρόνω μανθάνουσι την τέχνην. (βραχύς)
4. Υπέρ του………………… ημών έθνους. (ευσεβής)
5. Ώστ’ εκείνης της ……………….ουδείς εκοιμήθη. (νυξ)

II.

Στις επόμενες προτάσεις να βάλετε το ρήμα που είναι σε παρένθεση στο σωστό πρόσωπο και αριθμό, στην έγκλιση και το χρόνο που ζητείται:
1. Ουκ αξίως της πόλεως ποιήσετε, εάν …………Αγήσιλαον. (δέχομαι,
υποτ. Αορίστου)
2. Και τότε έλεγον ότι …………..φρύγανα συλλέγοντες ως επί πύρ.
(τυγχάνω, ευκτ. Ενεστώτα)
3. Έλεγον ότι οι πολέμιοι τας σπονδάς………(λύω, ευκτ. Παρακειμένου)
4. Μηδείς υμών …………(αποκρίνομαι, προστ. Ενεστώτα)
5. Συ ……… (γραμματεύω, προστ. Αορίστου)

Δ.
I.

Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις:
1. Αναγκαίον εστί πείθεσθαι τοις νόμοις τοις υμετέροις.
2. Τα χρήματα αυτού δημόσια έστω.
3. Αναμνήσω υμάς και τους των προγόνων κινδύνους.
4. Οι λαγώ της νυκτός νέμονται.
5. Φίλιππος έχαιρεν ακούων ταύτα.

II.

Στις παρακάτω προτάσεις να αναγνωρίσετε τους ομοιόπτωτους, ονομαστικούς
προσδιορισμούς:

1. Περικλής δυοίν εγένετο μαθητής, Αναξαγόρου και Δάμωνος.
2. Αριστογείτων, ο εμός κατήγορος, πλείστα εψεύσατο.
3. Η πράξις εν αγορά μέση εγένετο.
4. Πάσαν υμίν την αλήθειαν ερώ.
5. Ενταύθα άριστοι πολίται οικούσιν.

