ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΚΕΙΜΕΝΟ: Αρριανού Αλεξάνδρου Ανάβαση
Βιβλίο Α΄, Κεφ. 13, § 3‐5
Α΄ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
(4 μονάδες)
Να μεταφράσετε το ακόλουθο απόσπασμα του κειμένου: από «Ἐμοί
δοκεῑ, …………….. ἄγειν τόν στρατόν».
Β΄ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(4 μονάδες)
1. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της
πρότασης που καταθέτει ο στρατηγός Παρμενίων για τη
διεξαγωγή της μάχης του Γρανικού; .
2. Ποια προσόντα του Αλέξανδρου ως στρατιωτικού ηγέτη
διαφαίνονται στην απάντησή του στον Παρμενίωνα, η οποία
περιέχεται στο ακόλουθο κείμενο:

Γ΄ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(4 μονάδες)
1. Να συνθέσετε το ρήμα «ἴσταμαι» με τις προθέσεις ἐν, ἀντί, ἐκ,
κατά και να παραγάγετε από τα νέα ρήματα τα αντίστοιχα
ουσιαστικά.
2. Να βρείτε τις λέξεις παράγωγες και σύνθετες του ρήματος «ὁρῶ»
που ορίζονται από τα ακόλουθα:
α) ……………… : ο πολιτικός που προβλέπει τις πιθανές εξελίξεις
β) ………………. : το άγαλμα που μπορεί να το δει κανείς από όλες
τις πλευρές
γ) ……………..... : η ψεύτικη εντύπωση ύπαρξης όασης στην
έρημο
δ) ……………….. : έτσι χαρακτηρίζεται ο αλαζονικός άνθρωπος
Δ΄ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(4 μονάδες)
1. Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται παραμένοντας στην
ίδια φωνή:
α) δοκεῑ : β΄ ενικό προστακτικής ίδιου χρόνου
β) λειπομένους : γ΄ πληθυντικό οριστικής παρατατικού
γ) διαβαλεῑν: β΄ ενικό προστακτικής ίδιου χρόνου
δ) ὁρᾶται: γ΄ πληθυντικό υποτακτικής ίδιου χρόνου
2. Να μεταφέρετε στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού τα
ακόλουθα πτωτικά του κειμένου:
α) τῷ παρόντι :
β) τούς πολεμίους:
γ) κρημνώδεις:
δ) οἱ ἱππεῑς:
Ε΄ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(4 μονάδες)

1. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους ακόλουθους όρους του
κειμένου:
α) τολμήσειν:
β) ἐκείνους:
γ) βαθέα:
δ) ἐκβαίνουσιν
2. Να αναγνωρίσετε το είδος των ακόλουθων προτάσεων του
κειμένου:
α) ὡς ἔχομεν.
β) πρίν ἐκείνους εἰς τάξιν καθίστασθαι.
γ) ὅτι οὐχ οἷόν τε (ἐστί) ἐν μετώπῳ διά τοῦ ποταμοῦ ἄγειν τόν
στρατόν.
δ) ὅτι αἱ ὄχθαι αὗται (εἰσίν) ὑπερύψηλοι.

