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ΑΓΙΓΑΚΤΟ ΚΔΙΜΔΝΟ
Β΄ ΛΥΚΔΙΟΥ
(23-10-2016)

'En de toÚtJ pros£gousi tù KÚrJ toÝj a„cmalètouj dedemšnouj,
toÝj dš tinaj kaˆ tetrwmšnouj. æj de eἶden, eÙqÝj lÚein men
™kšleuse toÝj dedemšnouj, toÝj de tetrwmšnouj „atroÝj kalšsaj
qerapeÚein ™kšleusen· œpeita de œlexe to‹j Calda…oij Óti ¼koi
oÜte ¢polšsai ™piqumîn ™ke…nouj oÜte poleme‹n deÒmenoj, ¢ll'
e„r»nhn boulÒmenoj poiÁsai 'Armen…oij kaˆ Calda…oij. Prˆn men
oân œcesqai t¦ ¥kra oἶd' Óti oÙden ™de‹sqe e„r»nhj.
Ξενοφώντορ, Κύπος Παιδεία, Β,Γ΄Κ. ΙΙ, 12

Λεξιλόγιο
 œcονηαι t¦ ¥kra: καταλαμβάνονται οι βουνοκορφές.
 ηιηρώζκω: πληγώνω
 ἥκω: έχω έρθει
 δέομαι: έχω ανάγκη
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το παραπάνω κείμενο.
(Μονάδες 50)
2. Να γραφούν οι παρακάτω τύποι στις πτώσεις που ζητούνται.
 toÝj a„cmalètouj: δοτική ενικού αριθμού.
 κalšsaj: αιτιατική πληθυντικού αριθμού.
 t¦ ¥kra: δοτική πληθυντικού αριθμού.
 ηινας: γενική ενικού αριθμού.
 boulÒmenoj: γενική πληθυντικού αριθμού.
(Μονάδες 10)

3. Να αντικατασταθούν οι παρακάτω τύποι με αυτούς που ζητούνται.
 pros£gousi: γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής αορίστου.
 lÚein: απαρέμφατο παρακειμένου μέσης φωνής.
 eἶden: προστακτική αορίστου β΄ ενικό πρόσωπο.
 ™kšleusen: ευκτική αορίστου γ΄ πληθυντικό πρόσωπο.
 poiÁsai: α΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα.
(Μονάδες 10)
4. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι παρακάτω όροι.











'En toÚtJ: …………………………….. στο …………………………………...
ηinaj: ………………………………… στο …………………………………….
δedemšnouj: ………………………….. στο …………………………………….
qerapeÚein: ….………………………... στο ……………………………………
kalšsaj: ………………………………… στο …………………………………
βοσλόμενος: ……………………………… στο …………………………………
ε„ρήνην : ...................................................... στο …………………………………
'Armen…oij kaˆ Calda…oij: …………………………… στο ……………………
t¦ ¥kra: ……………………………………….. στο …………………………….
oÙden: ………………………………………….. στο …………………………….
(Μονάδες 10)

5. Να αντιστοιχίσετε τους παρακάτω όρους της στήλης α με τους
όρους της στήλης β.
Α
Β
1. eÙqÝj
α. απαρέμφατο αορίστου
2. Óti
β. ειδικός σύνδεσμος
3. toÝj dedemšnouj
γ. επίρρημα
4. ™piqumîn
δ. επιθετική μετοχή
5. poiÁsai
ε. επιρρηματική μετοχή
(Μονάδες 10)
6. Να γράψετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές () ή λάθος
(Λ).
1. προσάγουσι: γ΄ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα.
2. καλέσας: αιτιατική ενικού αριθμού, αρσενικού γένους.
3. λύειν: απαρέμφατο ενεστώτα ενεργητικής φωνής.
4. ἀπολέσαι: ευκτική αορίστου.
5. εἰρήνης: αιτιατική ενικού αριθμού.
(Μονάδες 10)
Ευχόμαστε Επιτυχία!

