ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΤΑΞΗ Α
ΚΕΙΜΕΝΟ: Ενότητα 11: Η αγάπη του Αλεξάνδρου για τον Βουκεφάλα
Ινα δε η μάχη συνέβη και ένθεν ορμηθείς επέρασεν τον Υδάσπην ποταμόν πόλις
έκτισεν Αλέξανδρος. Και την μεν Νίκαιαν της νίκης της κατ’ Ινδών επώνυμον
ωνόμασε, την δε Βουκεφάλαν ες του ίππου του Βουκεφάλα την μνήμην, ος απέθανεν
αυτου υπό καύγματος τε και ηλικίας καματηρός γενόμενος, πολλά δε πρόσθεν
ξυγκαμών τε και συγκινδυνεύσας Αλεξάνδρω αναβαινόμενος τε προς μόνου
Αλεξάνδρου, ότι τους άλλους πάντας απηξίου αμβάτας, και μεγέθει μέγας και τω
θυμω γενναίος. Σημείον δε οι ην βοός κεφαλή εγκεχαραγμένη εφ’ ότω και το όνομα
τούτο λέγουσιν ότι έφερεν· οι δε λέγουσιν ότι λευκόν σήμα είχεν επί της κεφαλής,
μέλας ων αυτός, ες βοός κεφαλήν μάλιστα εικασμένον. Ούτος ο ίππος εν τη Ουξίων
χώρα αφανής εγένετο Αλεξάνδρω, και Αλέξανδρος προεκήρυξεν ανά την χώραν
πάντας αποκτενείν Ουξίους, ει μη απάξουσιν αυτω τον ίππον. Τοσήδε γαρ σπουδή
Αλεξάνδρω αμφ’ αυτόν ην.
ΘΕΜΑΤΑ
ΕΡΩΤΗΣΗ Α
1. Σε τι όφειλε το όνομά του το άλογο του Μ. Αλεξάνδρου;
Μονάδες 4
2. Από ποιες ενέργειες του Μ. Αλεξάνδρου φάνηκε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του
για το άλογό του;
Μονάδες 4
ΕΡΩΤΗΣΗ Β
1. Να κατατάξετε τα παρακάτω ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία
ανήκουν: α)τοπικά, β)υποκοριστικά, Γ)περιεκτικά:
λιμεναρχείο, περιστερώνας, σφαιρίδιο, κιονίσκος, ωδείον
Μονάδες 2,5

. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α με τις λέξεις της στήλης Β που έχουν
αντίθετη σημασία ( 3 λέξεις της στήλης Β περισσεύουν)
Α
Β
1. εύφωνος
α. υπέργειος
2. υπόγειος
β. αντιπολίτευση
3. άμπωτις
γ. ανυπακοή
4. συμπολίτευση
δ. μεγαλόφωνος
5. πειθαρχία
ε. πλημμυρίδα
στ. παράφωνος
ζ. γηγενής
η. Πρόποση
Μονάδες 2,5

ΕΡΩΤΗΣΗ Γ
1. Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά που υπογραμμίζονται στον άλλο αριθμό ( στην
ίδια πτώση)
α. Ο αναμάρτητος πρωτος τόν λίθον βαλέτω.
β. Ες δέ τήν ακρόπολιν εστιν είσοδος μία.
γ. Μέγα των θαλασσων τό βάθος εστί.
δ. Εν τη οδω ταύτη πορευόμεθα.
ε. Αποδίδομεν σεβασμόν τω γεροντι.
Μονάδες 2,5
2. Να μεταφέρετε το ρήμα των προτάσεων στον κατάλληλο αριθμό και πρόσωπο,
στο χρόνο που ζητείται.
Α. Ημεις .............................. ( άρχω, μέλλοντας) δικαίως.
Β. Οι Πέρσαι .......................... (παιδεύω, ενεστώτας) τους νέους.
Γ. Οι σύμμαχοι .......................... (διαφυλάττω, αόριστος) τόν εν Δελφοις
θησαυρόν.
Δ. Υμεις άνδρες αγαθοί ..............................( ειμί, παρατατικός)
Ε. Σύ .......................... (πιστεύω, παρακείμενος) τοις σοις οφθαλμοις.
Μονάδες 2,5
ΕΡΩΤΗΣΗ Δ
Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου:
Αλέξανδρος, πόλεις, σημα, αφανής.
Μονάδες 2

