ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Α’ΚΕΙΜΕΝΟ :
Κείμενο : Αρριανού, Αλεξάνδρου Ανάβασις 5.19 (Η αγάπη του Αλέξανδρου για τον Βουκεφάλα)

Β’ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ :
Α1. Πώς πήρε το όνομά του και με ποιο τρόπο πέθανε το άλογο του Μ. Αλεξάνδρου;
Α2. Πώς φαίνεται η μεγάλη αγάπη του Αλέξανδρου για το άλογό του στο κείμενο;
Β1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις επιλέγοντας την κατάλληλη λέξη από
αυτές που είναι σε παρένθεση:
α) Το διαστημόπλοιο μετά από αρκετές ώρες καθυστέρησης …………………………….. στην
επιφάνεια της γης (απογειώνομαι, προσγειώνομαι)
β) Όλοι-όλοι οι ……………………………. στο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδιατρικής ανέρχονται σε
μερικές εκατοντάδες (πιωμένος, οινοπότης, συμπότης)
γ) Σε δύσκολες στιγμές της χώρας οι Έλληνες χαρακτηρίζονται από έντονα ………………………..
αισθήματα (πάτριος, πατριωτικά, πατροπαράδοτα)
δ) Η δημοκρατική πολιτεία υποχρεούται να παρέχει σε όλους τους ……………………….. ισονομία
(πολίτης, πολιτικός, πολιούχος)
ε) Η …………………… δόμηση των

σύγχρονων μεγαλουπόλεων

τις

καθιστά αληθινά

τερατουργήματα (αρχέγονη, έξαρχη, άναρχη)
Β2. Να αντιστοιχίσετε τα παράγωγα ουσιαστικά της Α στήλης με την κατηγορία στην οποία
ανήκουν από τη Β στήλη :
Α

Β

ΠΑΡΑΓΩΓΑ

ΣΗΜΑΣΙΑ

1. Αρτινός
2. πολίτης

α) παρώνυμο

3. Σπαρτιάτης
4. Λαερτιάδης

β) Εθνικό

5. τεχνίτης
6. Κορίνθιος
7. Πηλείδης

γ) πατρωνυμικό

8. δημότης
9. Ατρείδης
10. γραμματεύς
Γ1. Να μεταφέρετε τις παρακάτω προτάσεις από τον ενικό στον πληθυντικό αριθμό και αντίστροφα:

α) Οι γεωργοί εν τοις πεδίοις τας αμπέλους εθεράπευον.
β) Ο στρατηγός εξεδίωξε τους ικέτας.
γ) Ουτοι τετηρήκασι τους των θεών όρκους.
δ) Σύ ει χρηστός πολίτης.
ε) Τους συμμάχους μετέπειθον και τάς σπονδάς έλυον.
Γ2. Να συμπληρώσετε τις φράσεις με το ρήμα της παρένθεσης στο κατάλληλο πρόσωπο του
μέλλοντα και αορίστου :
α) Θουκυδίδης Αθηναίος ……………………………//…………………………….. (συγγράφω) τον
Πελοποννησίων και Αθηναίων πόλεμον.
β) Περικλής ……………………………//…………………………….. (αγορεύω) εν τη αγορά.
γ) Κορίνθιοι ……………………………//…………………………….. (θαυμάζω) την τέχνην αυτών.
δ) Υμείς ……………………………//…………………………….. (φυλάττω) τον εν Δελφοίς θησαυρόν.
Δ. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις στο κείμενο :
α) τον ποταμόν
β) αφανής
γ) Αλέξανδρος
δ) αποκτενειν (απαρέμφατο)

