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ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ:
MΑΘΗΜΑ:
AΞΙΟΛΟΓΗΗ:
Α.ΚΕΙΜΕΝΟ
Ο ωκράτησ για τη φιλία
Τοῦτο μὲν πολλῶν ἀκοφω, ὡσ πάντων κτθμάτων κράτιςτόν ἐςτι φίλοσ ςαφὴσ καὶ
ἀγακόσ, παντὸσ δὲ μᾶλλον ἐπιμζλονται οἱ πολλοὶ ἢ φίλων κτιςεωσ. Καὶ γὰρ οἰκίασ
καὶ ἀγροὺσ καὶ ἀνδράποδα καὶ βοςκιματα καὶ ςκεφθ ἐπιμελῶσ κτῶνται, φίλον δζ, ὃ
μζγιςτον ἀγακὸν εἶναί φαςιν, οὐχ ὅπωσ κτιςωνται φροντίηουςι. Καίτοι ποῖοσ ἵπποσ
ἢ ποῖον ηεῦγοσ οὕτω χριςιμον ὥςπερ ὁ χρθςτὸσ φίλοσ; Ροῖον δὲ ἀνδράποδον οὕτωσ
εὔνουν καὶ παραμόνιμον; ῍Η ποῖον ἄλλο κτῆμα οὕτω πάγχρθςτον; Ὁ γὰρ ἀγακὸσ
φίλοσ ἑαυτὸν τάττει πρὸσ πᾶν τὸ ἐλλεῖπον τῷ φίλῳ καί, ἄν τζ τινα εὖ ποιῆςαι δζῃ,
ςυνεπιςχφει, ἄν τζ τισ φόβοσ ταράττῃ, ςυμβοθκεῖ, καὶ εὖ μὲν πράττοντα πλεῖςτα
εὐφραίνει, ςφαλλόμενον δὲ πλεῖςτα ἐπανορκοῖ. Ἀλλ’ ὅμωσ ἔνιοι δζνδρα μὲν
πειρῶνται κεραπεφειν τοῦ καρποῦ ἕνεκεν, τοῦ δὲ παμφορωτάτου κτιματοσ, ὃ
καλεῖται φίλοσ, ἀργῶσ καὶ ἀνειμζνωσ οἱ πλεῖςτοι ἐπιμζλονται.
Ξενοφῶν, Ἀπομνθμονεφματα 2.4.1-7
(διαςκευι)

Β.ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
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1.α.Τι ενδιαφζρει τουσ περιςςότερουσ ανκρϊπουσ να αποκτιςουν παρότι
ιςχυρίηονται ότι οι φίλοι είναι το πιο ςθμαντικό πράγμα;
(μονάδα 1)
β. Τι μπορεί να προςφζρει ζνασ καλόσ φίλοσ ςτον φίλο του ςφμφωνα με
τον Σωκράτθ;
(μονάδα 1)
γ. Συμφωνείτε με τθν άποψθ του Σωκράτθ για τθ φιλία και αν ναι, γιατί;
(μονάδεσ 2)

2.α.Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά των παρακάτω προτάςεων με τθν
κατάλλθλθ λζξθ από αυτζσ που ςασ δίνονται ςτισ παρενκζςεισ:
α. Έκανε …………………….του τισ ςοφζσ ςυμβουλζσ τθσ δαςκάλασ του.
(κτιςθ, απόκτθμα, κτιμα)
β. Πλοι ζμειναν ζκπλθκτοι από τθν ………………………..ςυμπεριφορά του απζναντι ςτο
παιδί του. ( κτθτικι, κτθνϊδθ, κτθματικι)
γ. Οι ………………………….διαφορζσ τουσ ευκφνονται για τθν μεταξφ τουσ εχκρικι
ςχζςθ.
( κτθματικζσ, κτθτικζσ, επίκτθτεσ)
δ. Ο…………………………….. του οικοπζδου, απουςιάηει ςτο εξωτερικό.
( ακτιμων, κτιτορασ, κτθματίασ)
(μονάδεσ 2)

β. Να ςυμπλθρϊςετε τισ παρακάτω προτάςεισ με τθν κατάλλθλθ λζξθ από
αυτζσ που ςασ δίνονται ςτο πλαίςιο:
κτθματομεςίτθσ
κτθτορικόσ
επίκτθτοσ
κτθματίασ
α. Αυτόσ που μεςολαβεί επ’ αμοιβι για τθν αγοραπωλθςία κτθμάτων
λζγεται……………………..
β. Αυτόσ που ζχει αποκτθκεί λζγεται…………………………..
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γ. Αυτόσ που κατζχει μεγάλθ μεγάλθ ακίνθτθ, αγροτικι ςυνικωσ περιουςία
λζγεται………………………...
δ. Αυτόσ που ανικει ι αναφζρεται ςτον κτιτορα λζγεται……………………….
(μονάδεσ 2)

3.Να κλίνετε τα παρακάτω ουςιαςτικά ςτισ πλάγιεσ πτώςεισ(γενικι,
δοτικι, αιτιατικι) και ςτουσ δφο αρικμοφσ(ενικό και πλθκυντικό):
 ὁ ἔμποροσ
 ὁ νομοκζτθσ
 ἡ δόξα

(μονάδεσ 3)

4.α. Να κάνετε ςυντακτική αναγνώριςη των παρακάτω προτάςεων(
υποκείμενο, ριμα, αντικείμενο/α ι κατθγοροφμενο):
 Τὸ παιδίον(=το παιδι) φαίνεται ἀςκενζσ.
 .Ἅνκρωπόσ εἶχεν ὄνον καὶ ἵππον.

(μονάδα 1)

β. Να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ
τουσ(απλι, ςφνκετθ, ελλειπτικι, επαυξθμζνθ):
 Νικίασ καὶ Ἀλκιβιάδθσ ἦν ςτρατθγοί.
 Οὐ(=δεν) λζγεισ τὴν ἀλικειαν.

(μονάδα 1)

5.α.Να ςυμπλθρϊςετε τισ παρακάτω προτάςεισ με τουσ κατάλλθλουσ
τφπουσ του εἰμὶ που ςασ ηθτείται ςτισ παρενκζςεισ:
α. χαλεπόν………………………..(γ’ενικό πρόςωπο) τό καλόν.
β. ὑμεῖσ ἄνδρεσ γενναῖοί …………………...(βϋπλθκυντικό πρόςωπο) καὶ τῆσ πόλεωσ
τεῖχοσ.
(μονάδα 1)

β. Να ςυμπλθρϊςετε τισ παρακάτω προτάςεισ με τουσ κατάλλθλουσ
τφπουσ τθσ προςωπικήσ αντωνυμίασ:
α. Οἱ πρόγονοι ………………………( ςὺ, γενικι πλθκυντικοφ ) γενναῖοι ἦςαν.
β. Αἱροῦνται………………………….. (ἐγὼ, αιτιατικι πλθκυντικοφ) ςτρατθγούσ.
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( μονάδα 1)

γ. Να κλίνετε τθ δεικτικι αντωνυμία οὗτοσ ςτισ πλάγιεσ πτϊςεισ( γενικι,
δοτικι, αιτιατικι) του ενικοφ αριθμοφ.
(μονάδα 1)
6.Να μεταφζρετε τα παρακάτω ριματα ςτο πρόςωπο που ςασ ηθτείται
ςτουσ υπόλοιπουσ χρόνουσ.
κωλφω (γ’ενικό πρόςωπο)
Ενεςτϊτασ Ραρατατικόσ Μζλλοντασ Αόριςτοσ Ραρακείμενοσ Υπερςυντζλικοσ

παφω (α’πληθυντικό πρόςωπο)
Ενεςτϊτασ Ραρατατικόσ Μζλλοντασ Αόριςτοσ Ραρακείμενοσ

Υπερςυντζλικοσ

ἁλιεφω( β’πληθυντικό πρόςωπο)
Ενεςτϊτασ Ραρατατικόσ Μζλλοντασ Αόριςτοσ Ραρακείμενοσ Υπερςυντζλικοσ

γράφω ( α’ ενικό πρόςωπο)
Ενεςτϊτασ Ραρατατικόσ

Μζλλοντασ

Αόριςτοσ Ραρακείμενοσ Υπερςυντζλικοσ
(μονάδεσ 4)

Καλι επιτυχία!!!
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