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Α. Να μεταφραστούν τα παρακάτω αποσπάσματα:
i. Serena nocte subito luna defecerat; ob repentinum monstrum terror animos militum
invaserat et exercitus fiduciam amiserat. Tum Sulpicius Gallus de caeli ratione et de
stellarum lunaeque statu ac motibus disputavit eoque modo exercitum alecrem in
pugnam misit.
ii. Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species horrenda.
Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudinis et facie squalida, similem
effigiei mortui. Quem simul aspexit Cassius, timorem concepit, nomenque eius audire
cupivit. Respondit ille se esse Orcum.
(40 Moνάδες)
Β. Παρατηρήσεις:
1.α. Να γράψετε το ζητούμενο τύπο:
serena nocte: γενική πληθυντικού
monstrum: αιτιατική πληθυντικού
militum: κλητική ενικού
Sulpicius: κλητική ενικού
caeli: ονομαστική ενικού και πληθυντικού
motibus: αφαιρετική ενικού
alacrem: ονομαστική ενικού και στα τρία γένη
species: δοτική ενικού
ingentis: αφαιρετική ενικού και πληθυντικού
(14 Μονάδες)
1.β. Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις των παρακάτω αντωνυμιών στο γένος και στον
αριθμό που βρίσκονται: eo(que), quem, ille.
(3 Μονάδες)
2.α. Να γράψετε τους αρχικούς χρόνους των παρακάτω ρημάτων:
invaserat, dederat, concepit.
(3 Μονάδες)
2.β. Οι παρακάτω τύποι ν’ αντικατασταθούν χρονικά:
defecerat, disputavit, apparuit.
(6 Μονάδες)
2.γ. audire: Να γράψετε όλα τ’ απαρέμφατα του ρήματος στην ενεργητική φωνή.
(3 Μονάδες)
2.δ. misit: Να σχηματίσετε τους αρχικούς χρόνους του ρήματος στην παθητική φωνή (1
Μονάδα) και στην συνέχεια να γράψετε το β’ ενικό πρόσωπο της οριστικής σ’ όλους τους
χρόνους της παθητικής φωνής. (3 Μονάδες)
(4 Μονάδες)
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3.α. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους παρακάτω όρους:
nocte, ob monstrum, stellarum, alacrem, somno, ad se, squalida, eius, Orcum.
(9 Μονάδες)
3.β. venire, audire, esse: Να χαρακτηρίσετε το είδος των απαρεμφάτων, το συντακτικό
τους ρόλο και να δηλώσετε το υποκείμενό τους δικαιολογώντας την πτώση του.
(9 Μονάδες)
4. “Cum repente apparuit ei species horrenda” : Να αναγνωρίσετε συντακτικά τη
δευτερεύουσα πρόταση (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτική λειτουργία).
(9 Μονάδες)

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:
ΚΟΒΑΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΟΚΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΧΡΙΣΤOΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
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