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Ον/μο:………………..                                                          Β’ Λσκείοσ                                    

ΛΤΙΑ: ¨Τπέρ Μανηιθέοσ¨                                              Θεωρηηική                                    

                                                                                                 09-10-11         

 

Κείμενο: Δηδαγκέλν από ην πξσηόηππν.                           

 

                    
 

 

 

Δρωηήζεις: 
1.Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «εγσ γαξ νπησ ζθνδξα…. ρεηξνπο  

   εηλαη». 

                 (Μονάδες 10) 

2.Να ππνδείμεηε ηηο εθθξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ κε ηηο νπνίεο ν Μαληίζενο  

   ραξαθηεξίδεη ην ήζνο ησλ αληηπάισλ ηνπ θαη απηέο κε ηηο νπνίεο  

   πξνβάιιεη ην δηθό ηνπ ήζνο. 

                 (Μονάδες 15) 

3.Πνηνη ήηαλ νη ζηόρνη ηνπ πξννηκίνπ; Εμππεξεηνύληαη νη ζηόρνη απηνί    

   ζην ζπγθεθξηκέλν πξννίκην; (αλ λαη, εληνπίζηε ηα ζπγθεθξηκέλα ρσξία). 
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                 (Μονάδες 15) 

 

4.Να γξάςεηε παξάγσγα (απιά ή ζύλζεηα) απ΄ ηηο ιέμεηο: εγνπκαη,  

   επηδεημσ, κεηερεηλ, πεπξαγκελσλ, πνηεηλ. (2 γηα ην θαζέλα). 

                 (Μονάδες 10) 

5.Πνηα είλαη ηα κέξε ελόο ξεηνξηθνύ ιόγνπ; Να αλαπηπρζεί έλα από απηά. 

                 (Μονάδες 10) 

 

Κείμενο αδίδακηο: 

Οη δε Λαθεδαηκνληνη επεη ζαθσο εζζνλην ηα ηε ρξεκαηα ειειπζνηα εηο 

ηελ Ειιαδα θαη ηαο κεγηζηαο πνιεηο ζπλεζηεθπηαο επη πνιεκσ πξνο 

εαπηνπο, ελ θηλδπλσ ηε ηελ πνιηλ ελνκηζαλ θαη ζηξαηεπεηλ αλαγθαηνλ 

εγεζαλην είλαη. Καη απηνη κελ ηαπηα παξαζθεπαδνλην, επζπο δε θαη επη 

ηνλ Αγεζηιανλ πεκπνπζηλ Επηθπδηδαλ. Ο δ επεη αθηθεην, ηα ηε αιια 

δηεγεηην σο ερνη θαη όηη ε πνιηο επηζηειινη απησ βνεζεηλ σο ηαρηζηα ηε 

παηξηδη. 

                               (Ξελνθσληαο, Ειιεληθα) 

Λεμηιόγην: 

ζπλεζηεθπηαο: κηρ παξαθ. ηνπ ζπλίζηακαη πξνο ηηλά = ζπλελώλνκαη   

                        θηιηθά κε άιινλ ελαληίνλ θάπνηνπ,ζπλαζπίδνκαη 

αθηθλνπκαη: θηάλσ 

επηζηειισ: παξαγγέιισ, δηαηάδσ 

ειειπζνηα: κηρ παξαθ. ηνπ εξρνκαη 

 

 

Δρωηήζεις: 

1.Να κεηαθξαζηεί ην παξαπάλσ θείκελν. 

                 (Μονάδες 20) 

2.α.Να γξαθνύλ νη ηύπνη πνπ δεηνύληαη: 

       ηα ρξεκαηα: δνηηθή πιεζπληηθνύ 

       ηαο πνιεηο: θιεηηθή εληθνύ 

       ησ πνιεκσ: δνηηθή πιεζπληηθνύ 

       ηε παηξηδη: νλνκαζηηθή εληθνύ 

       ηαπηα: αηηηαηηθή εληθνύ ζειπθνύ γέλνπο 

       ζαθσο: ζπγθξηηηθό ηνπ επηξξήκαηνο 

       κεγηζηαο: αληηθαηάζηαζε ζηνπο άιινπο βαζκνύο 

       ηαρηζηα: αληηθαηάζηαζε ζηνπο άιινπο βαζκνπο 

                  (Μονάδες 5) 
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β. Να γξαθνύλ νη ηύπνη πνπ δεηνύληαη: 

      ελνκηζαλ: ην γ’ πιεζπληηθό  πξόζσπν νξηζηηθήο Μέιινληα 

      ζηξαηεπεηλ: ηνλ ίδην ηύπν ζηνλ Παξαθείκελν 

      εγεζαλην: ην α’ πιεζπληηθό πξόζσπν Παξαηαηηθνύ 

     παξεζθεπαδνλην:ην β’ εληθό πξόζσπν Υπνηαθηηθήο Ελεζηώηα. 

     πεκπνπζηλ: ην γ΄πιεζπληηθό πξόζσπν νξηζηηθήο παξαθεηκέλνπ 

                  (Μονάδες 5) 

 

3.Να ραξαθηεξηζηνύλ ζπληαθηηθώο νη ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ: 

   Σαθσο, ηαο κεγηζηαο, Επηθπδηδαλ, βνεζεηλ, ηε παηξηδη. 

                 (Μονάδες 10) 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ 
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