
 

 

ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ 
 

Α΄ ΚΕΙΜΕΝΟ : Φινέας και Αργοναύτες    (Ενότητα 15η) 
Β΄ ΚΕΙΜΕΝΟ : Σειρήνες, Σκύλλα και Χάρυβδις 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

A. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ 
I. Ποιες πληροφορίες λαμβάνουμε για τις Συμπληγάδες Πέτρες εντός 

του πρώτου κειμένου ;  
(μον.2) 

II. Ποιο ήταν το περιεχόμενο της συμβουλής του Φινέα στους 
Αργοναύτες και η τελική έκβαση της περιπέτειάς τους, όπως 
φαίνεται από το περιεχόμενο του  πρώτου κειμένου ; 

(μον.2) 
III. Συνολικά ποιοι θεοί και πώς βοηθούν τους Αργοναύτες να 
ξεπεράσουν τους κινδύνους που τους απειλούν και στα δυο κείμενα; 

(μον.2) 
B. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ 

I. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με την 
κατάλληλη  λέξη από αυτές που δίνονται  μέσα  στο πλαίσιο. 
1. Συνώνυμο της φρόνησης και της περίσκεψης είναι η ………… . 

2. Μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει …………… αμαρτιών. 

3. Έχει αδικαιολόγητο άγχος για τις εξετάσεις παρά την 

………………… του στα μαθηματικά . 

4. Σύμβολο της μουσικής κλίμακας αποτελεί η …………  . 

5. Οι καιρικές συνθήκες παρουσιάζουν  ………… .  

άνεση, έφεση, ύφεση, πάρεση, δίεση, σύνεση, άφεση, ένεση 
 

(μον.2) 
II. Να σχηματίσετε μια πρόταση για καθεμία από τις  λέξεις :  

εφετείο, αφέτης, κάθετος.   
(μον.2) 

C. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
I. Να συμπληρώσετε τους τύπους των ουσιαστικών, επιθέτων και  

αντωνυμιών.  
1. υπερμεγέθεις : γενική ενικού (του ίδιου γένους) 

2. υπερμεγέθεις : δοτική ενικού (του ίδιου γένους) 

3. πνευμάτων : αιτιατική ενικού  

4. πνευμάτων : δοτική πληθυντικού 

5. σύμπτωσις : δοτική ενικού  

6. σύμπτωσις : γενική  πληθυντικού 

7. αλλήλαις: αιτιατική πληθυντικού (του ίδιου γένους) 

8. αλλήλαις: αιτιατική πληθυντικού (του ουδετέρου γένους) 



 

 

 ( μον.2,5) 
 

II. Να συμπληρώσετε  τους τύπους των ρημάτων (στην ίδια φωνή). 
 

1. εμήνυσε : β  ενικό  πρόσωπο  υποτακτικής Αορίστου  

2. εμήνυσε : γ  πληθυντικό  πρόσωπο  ευκτικής Αορίστου  

3. ησαν : γ  ενικό  πρόσωπο  ευκτικής Ενεστώτα 

4. ησαν : γ  πληθυντικό  πρόσωπο  ευκτικής Μέλλοντα  

5. περικόπτω:α πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής Παρακειμένου 

(περιφραστικά) 

6. εφέρετο: β  πληθυντικό  πρόσωπο  προστακτικής Ενεστώτα 

7. ακούσαντες: γ  ενικό  πρόσωπο  προστακτικής Ενεστώτα 

8. ακούσαντες: β  ενικό  πρόσωπο  προστακτικής Αορίστου 

(μον.2,5) 
 

D. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ 
 

I. Στις παρακάτω προτάσεις  
 να εντοπίσετε τις μετοχές,  
 να τις χαρακτηρίσετε ως προς το είδος τους και  
 ως προς το αν είναι συνημμένες στο υποκείμενο ή στο 
αντικείμενο του ρήματος ή απόλυτες . 

 
1. Εάν ταύτην ίδωσι σωθεισαν. 

2. Ταυτα ακούσαντες ανήγοντο. 

3. Της πελειάδας ιπταμένης τα άκρα η σύμπτωσις 

απεθέρισεν. 

4. Χρεών ην αυταις νεώς περαιωθείσης στηναι . 

 (μον.2,5) 
 

II. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους όρους των 
παρακάτω προτάσεων. 
 

1. Φινεύς εμήνυσε τον πλουν   τοις Αργοναύταις .  

2. Ησαν δε υπερμεγέθεις αυται. 

3. Εφέρετο πολλή ομίχλη υπέρ αυτων .  

4. Ην αδύνατον τοις πετεινοις διελθειν. 

5. Αφιασιν εκ της πρωρας  πελειάδα. 

 (μον.2,5) 


