
Σ χολικό έτος¨2008………………….
                                                                         Γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις
                                                                         περιόδου Μαΐου-Ιουνίου               ….. 

                                                         Τάξη Γ΄……………………
                                                                           Μάθημα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα…..    

                               Εισηγητής

ΘΕΜΑΤΑ  
Α.ΚΕΙΜΕΝΟ Ενότητα 7η  Ένας στοργικός ηγέτης   
Ξενοφῶν, Αγησίλαος 7.1-3
                                       Παράλληλο Κείμενο    
Ξενοφῶν, Ελληνικά 4.1.29-31    

Β. Παρατηρήσεις    
1. α. Να μεταφέρετε τις παρακάτω λέξεις στον άλλο αριθμό

πατρίδα ἀνδρί
ὅς ἀγώνων
πατήρ μεγάλους
πάντας πολλοῖς
κέρδος σώφρονι

    β. Να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα με το ίδιο πρόσωπο των ρημάτων 
στις εγκλίσεις και τους χρόνους που ζητούνται

Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική
1. πράττοιεν

Ενεστώτας Μέλλοντας Αόριστος Παρακείμενος
2. πείθητε

3. κέλευσον
                                  
                                                                                        ( μον. 2,5+2,5 )
2. α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξξεις του κειμένου

τήν πατρίδα
πόνων
γῆρας
ὠν
απειθεῖν
πειθόμενον
συμφορά
ὁ ὰξιος

β. Στις παρακάτω προτάσεις αφού επισημάνετε τις μετοχές και βρείτε το 
υποκεἰμενὀ τους να τις χαρακτηρίσετε (επιρρηματικές, κατηγορηματικές,  
συνημμένες, απόλυτες )
1. Ὁ νεανίας φαίνεται θαυμάζων τήν τῶν προγόνων αρετήν
2. Κελεύοντος τοῦ κήρυκος ἐσιώπησαν
3. Οἱ στρατιῶται ἀνεχώρησαν οὐδέν ἀδικήσοντες
4. Οἱ στρατηγοί οὐκ ἀνέχονται ἀκούοντες τῶν ρητόρων
                                                                                     ( μον. 2,5+ 2,5 )



3.α. Να χωρίσετε τις σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους μέρη ( α και β 
συνθετικό ) και να γράψετε τι μέρος του λόλου είναι το α συνθετικό τους

α΄ συνθετικό β΄συνθετικό Μέρος του  λόγου 
α΄συνθετικό

στρατάρχης
βαρύθυμος
νικηφόρος
εἰσάγω
εὐδαίμων
κτηνοτρόφος
ανωφερής
δύσμορφος

β. Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με την κατάλληλη λέξη από αυτές που 
βρίσκονται στην παρένθεση
1. Οι συστηματικές προσπάθειές του συνετέλεσαν στην ----------------- των 
σχεδίων του. ( διαπραγμάτευση, πραγμάτωση, πραγμάτευση )
2. Είναι αφελής και ---------------- σε όσα του λένε ( πιστός, αξιόπιστος, 
εύπιστος )
3. Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν ------------------ και έτσι έληξε μια 
μακροχρόνια αντιδικία (τελειόφοιτος, ατελέσφορος, τελεσίδικος )
4. Τα παιχνίδια αυτά ------------------ στα παιδιά πολεμικά ένστικτα (καλλωπίζω, 
καλλιεργώ, καλλιγραφώ )

                                                                                          ( μον.  2+ 2 )
4. α. Με ποιους τρόπους ο Αγησίλαος εκδήλωνε την αγάπη του προς την 
πατρίδα του;
β. Πώς συμπεριφερόταν ο Αγησίλαος προς τους πολιτικούς του αντιπἀλους και 
γενικά προς τους συμπολίτες του;
γ. Αφού συγκρίνετε τα δύο κείμενα να γράψετε τις ομοιότητες και τις διαφορές 
που υπάρχουν.
                                                                                        (μον. 2+2+2 )

Ο Δ/ντής                 Ο Εισηγητής


