
Σχολικό έτος 2019-2020              

Ονοματεπώνυμο:                          ………………………………………………………………

Μάθημα: ………………………………………………………………

Υλη: ………………………………………………………………

Επιμέλεια διαγωνίσματος: ………………………………………………………………

Αξιολόγηση : ………………………………………………………………

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (άγνωστο)

ΤΟΝΟΙ & ΠΝΕΥΜΑΤΑ

1.  α) Να τονίσετε τις παρακάτω λέξεις (Να βάλετε και το κατάλληλο πνεύμα όπου 
χρειάζεται)

ανθρωπος,  θρονος, , δωρων, αγωνες,  πολεμος, Αθηναιος, θεων,  ειρηνη, θηκη,  

αυτονομος,  αμπελοις, πληρες, σχεδον, νηπιος, σωφρων, γαυρος, μηλων, στηλη, δωρα, 

δημος, αληθεια, βασιλισσα, τοιχος, ρεω, υβριζω  πλουτος,  παιδες,   γεωργος,  αγγελος,  

σχολειον, διδασκαλος, ταυρος.  

        β) Στις παραπάνω υπογραμμισμένες λέξεις να δικαιολογηθεί ο τόνος  με βάση 
τους κανόνες τονισμού.

Μονάδες 10

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Α΄ ΚΛΙΣΗΣ

2.  Να βάλετε τα ουσιαστικά  της α΄ κλίσης στην κατάλληλη πτώση:
ὁ λοχίας       : αιτιατ. ενικου.  
ἡ γλῶττα        : γενική ενικού
ἡ τιμή              : αιτιατ. πληθ.
ὁ πολίτης       : δοτική πληθ.
ὁ πλανήτης    : αιτιατ. ενικού 
ἡ θῆρα            : γενική ενικού
ἡ ἄμυνα          : γενική πληθ.
ὁ στρατιώτης  : κλητική ενικού
τοὺς Ἑρμᾶς    : γενική ενικού
ὁ γυμναστής   : ονομαστ. πληθ.
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Μονάδες 10

                                
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ  Β΄ ΚΛΙΣΗΣ

3. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται : 
ὁ κῆπος            : δοτική ενικού 
ἡ ψῆφος           : γενική πληθ.
ὁ στρατηγός     : αιτιατ. ενικού 
ὁ καρπός          : γενική πληθ. 
ὁ ἵππος             : αιτιατ. πληθ. 
τὰ ὀστᾶ             : ονομ. ενικού
ἡ κάμηλος         : ονομαστ. πληθ.
ἡ ὁδός               : αιτιατ. πληθ.
ὁ ἥλιος              : δοτική ενικού
ὁ δοῦλος           : κλητική ενικού
οἱ ἀπόπλοι        : κλητική ενικού
ἡ νῆσος              : δοτική ενικού
ἡ ἔλαφος           : αιτιατ. ενικού
τὸ δῶρον           : δοτική πληθ. 
ἡ ἄλως               : δοτική ενικού
τὸ μῆλον            : αιτιατ. πληθ.

Μονάδες 10

                                                       ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Γ΄ ΚΛΙΣΗΣ

4. Να βάλετε τα ουσιαστικά της γ΄ κλίσης στην  κατάλληλη πτώση :
ὁ σωτὴρ         : ονομαστ. πληθ.  
ὁ ἱερεύς        :  γενική πληθ.
ὁ ἄρχων       : γενική ενικού
 ἡ ἀσπὶς       : δοτική ενικού
ὁ γίγας          : κλητική ενικού
τὸ γέρας       : ονομαστ. Πληθ.  
 ὁ μάντις       :  δοτική πληθ.
ὁ ἰμάς           : δοτική ενικού
τὸ  πάθος     : γενική ενικού
 ἡ φύσις        :  αιτιατ. ενικού
ὁ ἡγεμὼν   : αιτιατική ενικού
 ἡ κτῆσις       : αιτιατ. πληθ.
ὁ θεράπων   : γενική ενικού
 ὁ ἐλέφας      : δοτική πληθ.
ἡ χάρις          : αιτιατ. ενικού
ἡ ἠχῶ            : κλητική ενικού

Μονάδες 10
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ΡΗΜΑΤΑ

5. Να συμπληρώσετε τον πίνακα

Ενεστώτα
ς 

Παρατατικός Μέλλοντας Αόριστος Παρακείμενος Υπερ/λικος 

Μηνύεις 

                                                       ἱδρύσομεν

φυτεύω 

                                                                                                                                  
                                                      
ἑστρατεύκειν

  ἔθυσας

διώκετε 

                            διέπραττον (γ΄ πρ)

φυλάττουσιν 

ἀναγκάζει                        βεβλάφατε

                                                                                                          

Μονάδες 20

6. Να γράψετε τα απαρέμφατα και τις μετοχές των ρημάτων σε όλους τους χρόνους 
της ενεργητικής φωνής:
κελεύω,  ταράττω, ἀπολύω

Μονάδες 10

7.  Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των παρακάτω ρημάτων: 

διατρίβῃ, κωλύσωσιν, συμπεπραχότες εἴησαν, πεῖσον

Μονάδες 10
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ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

8. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους παρακάτω υπογραμμισμένους όρους: 

1. Ἀπαιδευσία πάντων τῶν κακῶν μήτηρ ἐστί.

2. Ἀφίκοντο ἐκταῖοι εἰς Χρυσόπολιν. 

3. Ὁ Ἀλκιβιάδης ἐδίδασκε τοὺς Λακεδαιμονίους τειχίζειν τήν Δεκέλειαν.

4. Δεικνύωμεν τοῖς πεπλανημένοις τήν ὁδόν.

5. Ὁ ἄνεμος ἐκπνεῖ μέγας. 

6. Ἀπέθανον περί τοὺς χιλίους.

7. Ἐμοὶ δοκεῖ τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ἀνόητον εἶναι.

8. Αἱ θύραι ἦσαν χαλκοῦ.  

9. Ἡ μὲν φύσις ἐστί ἄτακτον. 

10. Πάσχουσι μέγα πάθος. 

Μονάδες 20

Να έχετε επιτυχία !  


