Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, § 4-7

ΘΕΜΑ 21ο - 40ο

α) μετέχειν, φαίνονται, ἔχοντες, ἐξαμαρτάνουσι, σκοπεῖν: Να γράψετε
μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής
γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.
Μονάδες 5
μετέχειν: σχέση (όχημα, σχολείο, ανθεκτικός, αυθεντικός)
φαίνονται: φάσμα (αποφαντικός, άφαντος, φανάρι)
ἔχοντες: σχήμα (ένοχος, σχολαστικός, εχεμύθεια, οχυρό)
ἐξαμαρτάνουσι: αμαρτία (αμάρτημα, αμαρτωλός, αναμάρτητος)
σκοπεῖν: σκοπιά (σκοπός, σκόπιμος, επισκόπηση)

β) Να συνδέσετε κάθε λέξη του κειμένου (Α΄ στήλη) με την αντώνυμή
της στη Β΄ στήλη (δύο λέξεις της Β΄ στήλης περισσεύουν): Μονάδες 5
Α΄ ΣΤΗΛΗ

Β΄ ΣΤΗΛΗ

1. ἀποδημῶ

α) ἧττον

2. κατέρχομαι

β) διέρχομαι

3. πρότερον
4. μᾶλλον

γ) ὀλίγοι
δ) ἀπέρχομαι

5. πολλοί

ε) ὕστερον
στ) πρῶτον
ζ) ἐπιδημῶ

1-ζ, 2-δ, 3-ε, 4-α, 5-γ

ΘΕΜΑ 22ο - 31ο
α) Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους του κειμένου
ένα ομόρριζο ουσιαστικό, απλό ή σύνθετο, της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται: Μονάδες 5
ρηματικοί τύποι
ἐξέπεμψε

κατάληξη
-ή

ομόρριζα
ουσιαστικά
πομπή

ἔχοντες

-μα

σχημα

μεθισταμένης

-ις

κατάστασις

ἀποδημοῦσι

-ία

αποδημία

μεταδιδόναι

-ις

μετάδοσις

β) τεῖχος, πολιτεία, κίνδυνος, δῆμος, ἔλεγχος: Να γράψετε για καθεμία
από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας
ελληνικής γλώσσας.
Μονάδες 5
τεῖχος: τειχίζω
πολιτεία: πολιτεύω
κίνδυνος: κινδυνεύω
δῆμος: δημεύω
ἔλεγχος: ελέγχω

ΘΕΜΑ 23ο – 32ο
α)
μεταδιδόναι,
ἱππεύσαντας,
σκοπεῖν,
ὁμολογούντων,
ἐγγεγραμμένοι: Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της
αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω
λέξεις του κειμένου.
Μονάδες 5
μεταδιδόναι: έκδοση (δωρεά, δώρο, αντίδοτο)
ἱππεύσαντας: ιππασία (ιππέας, ιππικός, Ιπποκράτης)
σκοπεῖν: σκοπιά (σκοπός, σκόπιμος, επισκόπηση)
ὁμολογούντων: ομολογία (ομόλογο, ομολογουμένως, ανομολόγητος)
ἐγγεγραμμένοι: γραφή (γράμμα, άγραφος, γραφίδα)

β) διαιτητής, κατάστημα, καθημερινός, ανεπιθύμητος, εκεχειρία:
Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις
λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
διαιτητής: διαιτησομένους
κατάστημα: μεθισταμένης
καθημερινός: ημέραις
ανεπιθύμητος: επιθυμειν
εκεχειρία: μετέχειν

ΘΕΜΑ 24ο – 33ο
α) Να συνδέσετε κάθε λέξη του κειμένου (Α΄ στήλη) με τη συνώνυμή της
στη Β΄ στήλη (δύο λέξεις της Β΄ στήλης περισσεύουν): Μονάδες 5
Α΄ ΣΤΗΛΗ
1. ἐκπέμπω

Β΄ ΣΤΗΛΗ
α) σφάλλω

2. ἐπιθυμῶ

β) φθάνω

3. ἐξαμαρτάνω

γ) ἐξετάζω

4. σκοπῶ

δ) ἐφίεμαι
ε) ὁρῶ

5. ἀφικνοῦμαι

στ) ἀναχωρῶ
ζ) ἀποστέλλω
1-ζ, 2-δ, 3-α, 4-γ, 5-β

β)
μεταδιδόναι,
διαιτησομένους,
ἐξέπεμψε,
καθαιρουμένων,
μεθισταμένης: Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του
κειμένου στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
μεταδιδόναι: μετά + δίδωμι
διαιτησομένους: διά + αιτωμαι
ἐξέπεμψε: εκ + πέμπω
καθαιρουμένων: κατά + αιρουμαι
μεθισταμένης: μετά + ισταμαι

ΘΕΜΑ 25ο – 34ο
α) Να συνδέσετε κάθε λέξη του κειμένου (Α΄ στήλη) με την αντώνυμή
της στη Β΄ στήλη (δύο λέξεις της Β΄ στήλης περισσεύουν): Μονάδες 5
Α΄ ΣΤΗΛΗ
1. ἀποδημῶ

Β΄ ΣΤΗΛΗ
α) ἧττον

2. κατέρχομαι β) διέρχομαι
4. μᾶλλον

γ) ὀλίγοι
δ) ἀπέρχομαι

5. πολλοί

ε) ὕστερον

3. πρότερον

στ) πρῶτον
ζ) ἐπιδημῶ
1-ζ, 2-δ, 3-ε, 4-α, 5-γ

β) δῆμον, σκοπεῖν, ἐψηφίσασθε, ἀπενεγκεῖν, ἀναπράξητε: Να γράψετε
μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής
γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.
Μονάδες 5
δῆμον: δημαρχείο (δημοτικός, δημαγωγός, απόδημος)
σκοπεῖν: σκοπιά (σκοπός, σκόπιμος, επισκόπηση)
ἐψηφίσασθε: ψήφος (ψήφισμα, ψηφοθηρία, ψηφιδωτό)
ἀπενεγκεῖν: φόρος ( φαρέτρα, φέρετρο, διηνεκής)
ἀναπράξητε: πράγμα (πρακτικός, πραγματεία, πράκτορας)

ΘΕΜΑ 26ο – 35ο
α) Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους του κειμένου
ένα ομόρριζο ουσιαστικό, απλό ή σύνθετο, της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται: Μονάδες 5
ρηματικοί τύποι

κατάληξη

καθαιρουμένων

-ις

ομόρριζα
ουσιαστικά
καθαίρεσις

ἀφιγμένους

-ις

αφιξις

ἐγγεγραμμένοι

-ή

εγγραφή

ἐψηφίσασθε

-μα

ψήφισμα

ἀναπράξητε

-ις

ανάπραξις

β) αποδημητικός, διάδοση, επίλυση, σκοπός, συνήθεια: Να συνδέσετε
τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του
κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
αποδημητικός: αποδημουσι
διάδοση: μεταδιδόναι
επίλυση: συγκαταλύσαντας
σκοπός: σκοπειν
συνήθεια: ευηθες

ΘΕΜΑ 27ο – 36ο
α) γραφή, ανεξέλεγκτος, καταψήφιση, συμμετοχή, πράγμα: Να
συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις
του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
γραφή: εγγεγραμμένοι
ανεξέλεγκτος: ελεγχος
καταψήφιση: εψηφίσασθε
συμμετοχή: μετέχειν
πράγμα: αναπράξητε

β) κατέρχομαι, μετέχω, μᾶλλον, πολλοί, πρότερον: Να γράψετε για
καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου μία αντώνυμη λέξη της
αρχαίας ελληνικής γλώσσας.

Μονάδες 5

κατέρχομαι: απέρχομαι
μετέχω: απέχω
μᾶλλον: ηττον
πολλοί: ολίγοι
πρότερον: υστερον

ΘΕΜΑ 28ο – 37ο
α) Να συνδέσετε τις λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας, στην Α΄ στήλη,
με τις λέξεις του κειμένου, στη Β΄ στήλη, με τις οποίες έχουν ετυμολογική
Μονάδες 5
συγγένεια (δύο λέξεις της Α΄ στήλης περισσεύουν):
Α΄ ΣΤΗΛΗ

Β΄ ΣΤΗΛΗ

1. πραγματικός

α) καταβαλόντα

2. προδοσία

β) καθαιρουμένων

3. έπαρση

γ) μεταδιδόναι

4. έμβλημα

δ) φαίνονται

5. φάσμα

ε) ἀναπράξητε

6. αντίληψη
7. αιρετός
1-ε, 2-γ, 4-α, 5-δ, 7-β

β) Να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούμενα: Μονάδες 5
ἀποδείξειεν: να σχηματίσετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό της αρχαίας
ελληνικής γλώσσας με την κατάληξη -ις.----απόδειξις
πολιτεία: να σχηματίσετε ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας.-----πολιτεύω
πρότερον: να γράψετε μία αντώνυμη λέξη της αρχαίας ελληνικής

γλώσσας. ----- υστερον
ἀφικνοῦμαι: να γράψετε ένα συνώνυμο ρήμα της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας.----- φθάνω
ἐξέπεμψε: να αναλύσετε τη σύνθετη λέξη στα συνθετικά της.-----εκ + πέμπω

ΘΕΜΑ 29ο – 38ο
α) διαιτησομένους, ἐξέπεμψε, μεθισταμένης, πολιτείας, ἐπιθυμεῖν: Να
γράψε τε μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας
ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.
Μονάδες 5
διαιτησομένους: δίαιτα (διαιτητής, διαιτησία, ενδιαίτημα)
ἐξέπεμψε: πομπή (πομπός, διαπόμπευση, αποδιοπομπαίος)
μεθισταμένης: επανάσταση (σταθμός, ιστός, στήλη)
πολιτείας: πολίτευμα (πολιτειακός, συμπολιτεία)
ἐπιθυμεῖν: επιθυμία (επιθυμητός, ανεπιθύμητος)

β) ἐξαμαρτάνουσι, μεταδιδόναι, συγκαταλύσαντας, ἐγγεγραμμένοι,
ἀναπράξητε: Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου
στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
ἐξαμαρτάνουσι: εκ + αμαρτάνω
μεταδιδόναι: μετά + δίδωμι
συγκαταλύσαντας: σύν + κατά + λύω
ἐγγεγραμμένοι: εν + γράφομαι
ἀναπράξητε: ανά + πράττω

ΘΕΜΑ 30ο – 39ο
α) πολιτειακός, άτιμος, δημοτικός, ομόλογος, παρουσία: Να
συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις
λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
πολιτειακός: πολιτείας
άτιμος: ητίμαζον
δημοτικός: δημον
ομόλογος: ομολογούντων
παρουσία: εστίν
β) Να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούμενα:

Μονάδες 5

ἔχοντας: να σχηματίσετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό της αρχαίας
ελληνικής γλώσσας με την κατάληξη -ις.----εξις
γνώμην: να σχηματίσετε ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας.----γιγνώσκω
ἀποδημοῦσι: να γράψετε μία αντώνυμη λέξη της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας.-----επιδημουσι
ἐπιθυμεῖν: να γράψετε ένα συνώνυμο ρήμα της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας.-----εθέλω
ἐψηφίσασθε: να σχηματίσετε ένα παράγωγο ουσιαστικό που να
δηλώνει αποτέλεσμα ενέργειας.----ψήφισμα

Καρβελά Διονυσία

