
 

 

 
 
 
                                      ΤΑΞΗ Γ’                            ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ  2005-06 
                           Γραπτες    Απολυτηριες εξετασεις περιοδου Ιουνιου 
                               Στο μαθημα της Αρχαιας Ελληνικης Γλωσσας. 
Κεìμενο : Αρριανου  “Αλεξανδρου Αναβαση “  βιβλιο Α’, Κεφ.16 § 5-7 
Ερωτησεις –Ασκησεις 
Α) Από το κειμενο  να μεταφραστει το τμημα : Και των τετρωμενων … υπερ των βαρβαρων  
εμαχοντο . (ΜΟΝ.4) 
Β) α. Να σχηματισετε τεσσερις προτασεις στη νεα ελληνικη , χρησιμοποιωντας αντιστοιχα  τις 
λεξεις : ειδικευση , ιδεωδης , ιδεολογος , ειδοποιος. 
β. Να βρειτε από δυο απλα η συνθετα ομορριζα της αρχαιας η της νεας ελληνικης των παρακατω 
λεξεων : προσβολη , αναθημα , επιγραμμα , αιχμαλωτος. (ΜΟΝ. 4) 
Γ)α. Να γραψετε τα σημεια του κειμενου απ’τα οποια φαινεται η αγαπη και το  ενδιαφερον του 
βασιλια (Αλεξ.) προς τους στρατιωτες του. 
β. Το αποσπασμα ``  και επιγραμμα … των την Ασιαν  κατοικουντων `` να σχολιαστει .(ΜΟΝ. 4) 
Δ)α. Να γραψετε τους τυπους που σας ζητουνται για καθεμια από τις παρακατω λεξεις του 
κειμενου:  
Ελαβε: το β’ ενικο προς. υποτακτικης και προστακτικης αοριστου β’ στη φωνη που βρισκεται. 
Ιδων : το γ’ ενικο προς. οριστικης και ευκτικης ενεστωτα της ιδιας φωνης. 
Των τετρωμενων : το β’ ενικο προσωπο της υποτακτικης και προστακτικης παθ.αορ.α’ . 
Εθαψε : το γ’ ενικο προς. υποτ. ενεργ. Αορ.  α’ και το β’ ενικο της οριστ.  Παρακ. ενεργ.  Φωνης. 
β.  Να γραψετε τον ιδιο τυπο στον άλλο αριθμο των παρακατω λεξεων από το κειμενο :  τα 
τραυματα ,  ο,τι  , τις (ετρωθη) , τους ηγεμονας , τοις πολεμιοις , τουτους , πολει , οι Ελληνες.  
(ΜΟΝ. 4) 
 
Ε) α. Αφου εντοπισετε τις δευτερευουσες προτασεις του κειμενου : 1)να τις γραψετε , 2) να τις 
χαρακτηρισετε και 3) να βρειτε  το συντακτικο τους ρολο στο κειμενο . 
β. Να χαρακτηρισετε συντακτικα τις παρακατω λεξεις απ’το κειμενο : επελθων , τις , τους ηγεμονας 
, των Περσων , δησας , οντες , τη Ελλαδι , υπερ των βαρβαρων . (ΜΟΝ. 4) 
 

 


