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Θέματα γραπτών ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων περιόδου Μαΐου-
Ιουνίου 2008

Τάξη: Γ΄
Μάθημα:  Aρχαία Ελληνική Γλώσσα
Εισηγητές:
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ:
 « Μια μεγαλόψυχη πράξη», Πλούταρχος, Αριστείδης, 5, 1-3

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
Ι. 1) Να γράψετε τη μετάφραση του κειμένου.              (μον. 4)

   2) α. Πώς  απέκτησε την απόλυτη εξουσία στο Μαραθώνα ο 
Μιλτιάδης;                 (μον. 2)
          β. Τι διδάσκει στους  νεώτερους  η γεμάτη μεγαλοφροσύνη και 
πατριωτισμό πράξη του Αριστείδη;    (μον. 2)

ΙΙ. 1) Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω φράσεων με την 
κατάλληλη λέξη από την παρένθεση:      (μον. 2)                            
    α. Όταν στους πολέμους σκοτώνονται πολλοί άνδρες οι πόλεις τους 
αντιμετωπίζουν προβλήματα …………………… (λιποταξία, λειψανδρία, 
έλλειμμα)
    β. Ήταν τόσο ………………….. που δεν έλεγε ούτε το όνομά 
του.(συνεσταλμένος, απεσταλμένος, κατασταλτικός)
    γ. Πάνω στην ………………….. του ξεστόμισε βαριές κουβέντες.        
( εισφορά, προσφορά, παραφορά)
    δ. Οι υπόγειες ………………….. των ορυχείων είναι επικίνδυνες.       
( στάθμη, στήλη στοά)                                                                                                

    2) Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της  Α΄ στήλης  με τη συνώνυμή τους 
στη Β΄ στήλη.                    (μον. 2)

                          Α΄                                             Β΄       
               1. ανασταλτικός                         α. εποπτεία
                                                                    β. αποτρεπτικός
               2. ανάταξη                                   γ. αποκατάσταση
                                                                    δ. αβάσιμος
               3. ανυπόστατος                            ε. ασταθής
                                                                    στ. απίθανος
               4. επιστασία                             



ΙΙΙ. 1. Να γραφούν τα ρήματα στο ίδιο πρόσωπο και στον ίδιο χρόνο στην 
ευκτική και προστακτική στη φωνή και στο χρόνο που βρίσκονται:                                         
(μον. 2)

Οριστική Ευκτική Προστακτική
Ουτος ειπε
Ουτοι  νικωνται

     2. Να συμπληρώσετε τον κατάλληλο τύπο του ρήματος:          (μον. 2)
     α. Ημεις  …………………………….τας αρετάς των προγόνων. 
(επαινω, Εν. Ορ.)
      β.  Ο κυβος  ………………….. , ειπεν ο  Καισαρ. (ρίπτομαι, παθ. 
Αόρ. ορ.)

                                                                                                   

IV. Στις παρακάτω φράσεις να βρείτε τις δευτερεύουσες προτάσεις, να 
τις χαρακτηρίσετε ως προς το είδος τους και να γράψετε το συντακτικό 
τους ρόλο:                                                               (μον. 4)

 Εννοειτε τουτο, ότι κακόν αν είη στάσις ενός άρχοντος.
 Σκόπει πως αν εσώζετο η πόλις.
 Ει μη ην Ηλιος, εν νυκτί αν διήγομεν.
 Ενετύγχανον τάφροις πλήρεσιν ύδατος, ώστε ουκ εδύναντο 

διαβηναι.

                                                                                    
                     Ο Δ/ντής                                                Οι εισηγητές


