
 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 

Κείμενο: <<ΜΗ ΠΟΙΕΙΝ ΚΡΑΥΓΗΝ ΑΛΛΑ ΣΙΓΗ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΦΕΡΕΙΝ>> 
                (Ξενοφών, Ελληνικά, 6.4.16) 
                   (βιβλίο Γ΄ Γυμν. Σελ. 42) 
 
Θέματα : 
Α. 1 Να μεταφράσετε το χωρίο: Γενομένων δέ τούτων…. το πάθος φέρειν. 
                                                                                                            (4μον.) 
     2 Πώς συμπεριφέρονταν οι άνθρωποι την επόμενη μέρα στους δρόμους της    
Σπάρτης; Πώς εξηγείς αυτή τη συμπεριφορά;                                     (2μον.) 
     3 (σελ.46-47, ΤΟ ΗΡΩΙΚΟ ΗΘΟΣ ΤΩΝ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ 
         Πλούταρχος, Ηθικά, 241 Β-F    Άλλη πομπήν …..περιγενόμενον ζην) 
        Πως συμπεριφέρθηκαν οι γυναίκες στο πρώτο κείμενο και πως η μάνα Σπαρτιά- 
        τισσα  στο δεύτερο; Ποιο κοινό σημείο διακρίνετε;                       (2μον.) 
Β.  1 Γενομένων,  τούτων,  το πάθος,  ούσης,  τούς οικείους,  των τεθνεώτων,   
           ταις γυναιξί,  οι προσήκοντες. 
        Να γράψετε τις λέξεις στην ίδια πτώση στον άλλο αριθμό.            (2μον.) 
      2  Γενομένων   Να γράψετε τη μετοχή στο ίδιο γένος, στην ίδια πτώση, στον ίδιο  
          αριθμό σε όλους τους χρόνους του ρήματος γίγνομαι 
          ήκουσαν    Να γράψετε το ρήμα στο ίδιο πρόσωπο και αριθμό του ίδιου χρόνου 
           και της ίδιας φωνής σε όλες τις εγκλίσεις.                                      (2μον.) 
Γ.   1  οι δέ έφοροι, επεί ήκουσαν το πάθος, ελυπουντο μεν, ώσπερ ανάγκη( ην          
           λυπεισθαι). 
            Να εντοπίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις της περιόδου και να τις χαρα- 
            κτηρίσετε  ως προς το είδος τους.                                                   (2μον) 

2 προειπον δε ταις γυναιξί μή ποιειν κραυγήν,  αλλά σιγη το πάθος φέρειν. 
 
Να χαρακτηρίσετε συντακτικά όλες τις λέξεις της πρότασης.       (2μον) 
 

Δ.     1  Να συμπληρώσετε τα κενά με την κατάλληλη λέξη: 
             α) Πήγε ένα …………………..στην εκκλησία. (φωριαμό, φορείο, πρόσφορο) 
             β) Οι δυο ομάδες ………………… και ο αγώνας έληξε ισόπαλος. 
                                                                (ισοφαρίζω, διαφέρω, εισφέρω) 
             γ)Δε θα σε ακολουθήσω επειδή δεν μπορώ να ανέβω αυτή την απότομη ... 
                 …………………. .        (φορητή, φερέγγυος, ανωφερής) 
             δ)Είχα πληροφορίες ότι είναι ………………………. και του δάνεισα κάποια 
                 χρήματα.                            (κατάφωτος, φερέγγυος, ανωφερής)    (2μον) 
 
          2 Να αντιστοιχήσετε τα αντώνυμα : 
                               Α                                                        Β 
                      ανυπόφορος                                      μεταφορικός 
                      κυριολεκτικός                                   ανεκτός 
                      εισφέρω                                             κατηφόρα 
                       εισφορά                                                  ετερόφωτος 
                       ανωφέρεια                                              παίρνω 
                       φερέγγυος                                               αναξιόπιστος 
                       αυτόφωτος                                              εκφορά 
                       κατάφωτος                                              κατασκότεινος 
                                                                                                                    (2μον)  


