
 

 

  
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ   ΤΑΞΗ: Γ’ 

 
ΘΕΜΑΤΑ 

 
Α’ ΚΕΙΜΕΝΟ:  Ισοκράτης, Περί Αντιδόσεως  253-255 
 
Β’ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 
1. Να μεταφραστεί το κείμενο που βρίσκεται μέσα στις παρενθέσεις                     (μον.4) 
2. α) Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί τον άνθρωπο από τα ζώα; 
    β) Ποιες δυνατότητες πρόσφερε ο λόγος στον άνθρωπο;                                    (μον.4) 
3. α) Να συμπληρώσετε τα κενά επιλέγοντας τη σωστή λέξη; 
        1. Οι υποψήφιοι θα - - - - -   τα μηχανογραφικά τους την επόμενη εβδομάδα 
             α) καταβάλλουν   β) προβάλλουν   γ) υποβάλλουν 
    
        2. Κατηγορήθηκε για - - - - - - - -   καθήκοντος 
             α) εγκατάλειψη   β)παράλειψη   γ) διάλειψη 
 
        3. Οι - - - - - - - - - -  επιστήμες έχουν ως βάση τη φυσική και τα μαθηματικά 
             α) θεμιτές    β) θετικές    γ) θεσμικές 
 
        4. Οι - - - - - - - - - - - στο ταμείο του συλλόγου αυξήθηκαν σημαντικά  
             α) αναφορές   β) διαφορές  γ) εισφορές 
   
    β) Ν’ αντιστοιχίσετε  τις λέξεις της Α’ στήλης με τα συνώνυμά τους στη β’ στήλη 
          

Α Β 
1. λιποψυχώ Α.στήριγμα 
2.συνεσταλμένος Β. αλαζονεία 
3. θεμέλιο Γ. εύφορος 
4. καρποφόρος Δ. δειλιάζω 
5. υπεροψία Ε. ντροπαλός 
                                                                                                                                  (μον.4) 
4. α) Να συμπληρώσετε τις παρακάτω πτώσεις των λέξεων που σας ζητούνται: 
 
 Δοτική Ενικού Αιτιατική Ενικού Κλητική Ενικού Γενική Πληθυντικού 
Τέχνη     
Πόλις     
Λόγος     
αληθής     
      
     β) Ν’αντικατασταθούν χρονικά οι παρακάτω ρηματικοί τύποι: 
         τυγχάνομεν, πείθειν, παιδεύομεν, λέγειν                                                     (μον.4) 
 

5.  α) Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι παρακάτω λέξεις του κειμένου: 
          των ζώων,  όντες, νόμους, περί των δικαίων. 
     β) Ν’αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις και να προσδιορίσετε τη συντακτική 

τους θέση όπου χρειάζεται: 
      



 

 

1. Εγώ Πείσωνα ηρώτων εί βούλοιτό με σώσαι. 
2. Αξιώ δ’ υμάς υπομένειν, ίνα τα λοιπά βελτίω γένηται 
3. Ο λόφος ενεπλήσθη ιππέων, ώστε το ποιούμενον μη γιγνώσκειν 
4. Δείξομεν τοις βαρβάροις ότι δυνάμεθα τους εχθρούς τιμωρείσθαι 
5. Εάν θεός εθέλη, δικαίω τιμωρήσεσθει 
6. Ικέτευον μηδαμώς αποτρέπεσθαι, πριν εμβαλείν εις την χώραν 
7. Φοβούμαι δε μη τινας ηδονάς ηδοναίς ευρήσομεν εναντίας 
8. Εάν και μη βούλωνται, πάντες αισχύνονται μη πράττειν το δίκαιο     (μον.4) 
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