
ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ
      ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
       ΤΑΞΗ Γ΄

ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄            Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ

             
ΚΕΙΜΕΝΟ Δ΄         Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα ‘’καί είπερ……κρίνοιντο’’

2. α. Με ποια επιχειρήματα προσπάθησαν οι στρατηγοί να πείσουν την εκκλησία 
του δήμου ότι δεν είχαν αδιαφορήσει για την τύχη των ναυαγών΄
β. Αφού μελετήσετε τα κείμενα Α΄και Δ΄ να σχολιάσετε την απόφαση της 
Βουλής καθώς και τη στάση του Σωκράτη σχετικά με την καταδίκη των δέκα 
στρατηγών.

      3. α. καθεώρων να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στο γ΄ενικό πρόσωπο του 
              ενεστώτα στη φωνή που βρίσκεται. Να γραφούν το απαρέμφατο και οι
               μετοχές ενεστώτα της ίδιας φωνής. 
               καθεώρων να κλιθεί το ρήμα στο χρόνο και τη φωνή που βρίσκεται.
               έχειν να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στο γ΄ενικό πρόσωπο του αορίστου β΄
               στη φωνή που βρίσκεται. Να γραφούν το απαρέμφατο και οι μετοχές της ίδιας 
                φωνής.
               λέγοντες να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στο γ΄ενικό πρόσωπο του
               παθητικού αορίστου. Να γραφούν το απαρέμφατο και οι μετοχές.
           β. πολλούς να γραφούν τα παραθετικά του επιθέτου στο ίδιο γένος, στην ίδια 
               πτώση, στον ίδιο αριθμό και να κλιθεί το αρσενικό γένος στο συγκριτικό 
                βαθμό σε ενικό και πληθυντικό αριθμό.

     4. α. Να αναγνωριστούν συντακτικά ως προς το είδος τους οι παρακάτω προτάσεις 
            και να δηλωθεί η συντακτική τους λειτουργία.

                           …ότι αυτοί μέν επί τους πολεμίους πλέοιεν
                            …είπερ γε τινάς δέοι
                            …ότι γε κατηγορουσιν ημων
                            … ότω τρόπω οι άνδρες κρίνοιντο
           β. Να τραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική σύνταξη στις παρακάτω 
                προτάσεις
                             Ουτοι έπειθον τόν δημον
                              Η βουλή έκρινε τους άνδρας

   5.α. Να συμπληρωθούν τα κενα των παρακάτω προτάσεων με την κατάλληλη λέξη



           - Θα λάβεις τα χρήματα με ταχυδρομική _________ (διαταγή, επιταγή, συνταγή)
           - Οι Πέρσες επιδίωκαν την__________ της Ελλάδας (υποταγή, αταξία, διαταγή)
          - Καθυστέρησε να παρουσιαστεί στο στρατό και γι’ αυτό κηρύχθηκε_________
            (άτακτος,απότακτος, ανυπότακτος)
         - Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την ________ της χώρας στην Ευρωπαική
             Ένωση ( ανάταξη, επίταξη, ένταξη)
      β. Να σχηματιστούν προτάσεις με τις παρακάτω λέξεις
           ταγός, απότακτος, ταξιθέτρια, λιποτάκτης

     
         

          

       


