
 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ 
 
Α)  ΚΕΙΜΕΝΟ:  Ενότητα   11η ,Αρριανός,Αλεξάνδρου  Ανάβασις 
 5.19.4-6(διασκευή)  <<Η  αγάπη   του Αλεξάνδρου  για  τον  
Βουκεφάλα>> 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΣΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
1)α)Πώς    πέθανε   ο  Βουκεφάλας ; 
   β)Πώς  περιγράφει  το  Βουκεφάλα  ο  Αρριανός; 
 
2)α)Σε   τι  όφειλε  το  όνομά  του  το  άλογο  του  Μ. Αλεξάνδρου; 
    β)Ποιο  γεγονός  επικαλείται  ο  Αρριανός  για  να  καταδείξει  το  ιδιαίτερο               
ενδιαφέρον  του  Μ.Αλεξάνδρου  για  το  άλογό  του; 
                                                                                                         (μονάδες   2χ4=8) 
 
 ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ-ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ 
 
1)Να    συμπληρώσετε  τα  κενά  των  παρακάτω  προτάσεων  με  την  κατάλληλη  
λέξη  από  αυτές  που   δίνονται  στην  παρένθεση  (πολεοδομία  ,συμπολίτευση, 
αντιπολίτευση, πολιτεύματα, ακρόπολη) 
 
α)Στα  αρχαία  χρόνια  κάθε  πόλη  είχε  και  μία   -------------------------στην  οποία  
κατέφευγαν  οι κάτοικοι  σε  ώρα   κινδύνου. 
β)Στα   δημοκρατικά  ---------------------  η      ---------------------------    στηρίζει  την  
κυβέρνηση  ,ενώ   η  --------------------------------    ασκεί  έλεγχο. 
γ)Η   άδεια  κατασκευής   του  σπιτιού  εκδόθηκε  από  την   --------------------. 
 
 
2)Να   αντιστοιχίσετε  τα  παρακάτω  ουσιαστικά  με   την  κατηγορία  στην  οποία  
ανήκουν(ένα  στοιχείο  της  στήλης   Β   περισσεύει): 
 
           Α                                                                         Β 
α.  σωτήρ                                                        1.    αποτέλεσμα  ενέργειας     
 
β. ποτήριον                                                      2.   τόπος   ενέργειας 
 
γ. ποίημα                                                         3.ενέργεια-κατάσταση 
 
δ. Αιγύπτιος                                                     4.πρόσωπο  που  ενεργεί 
 
ε.ορχήστρα                                                      5.εθνικό 
                                                                 
                                                                       6.όργανο/μέσο  ενέργειας 



 

                                                                                          (μονάδες   2χ2,5=5) 
 
 
 
Γ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ    ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 
 
1)Να    γράψετε  τα  παρακάτω  ουσιαστικά  του  κειμένου    στην  πτώση  που  
ζητείται: 
 
Η   πόλις          ---------------------------   (αιτιατ.  πληθυντικού)  
Η    χώρα        ----------------------------   (αιτιατική  πληθυντικού) 
Ο  αμβάτης     -----------------------------   (γενική  ενικού) 
Το  όνομα        ----------------------------    (δοτική  πληθυντικού) 
Το  σημειον     ---------------------------     (δοτική  ενικού) 
 
                                                                                     (μονάδες    2) 
2)Να   μεταφέρετε  τα  παρακάτω επίθετα  και  τη  μετοχή   στα   υπόλοιπα  γένη  
διατηρώντας  τον  αριθμό  και  την  πτώση:  
 
Αρσενικό                                          θηλυκό                       ουδέτερο 
 
Καματηρός                             ----------------------,           ----------------------- 
 
Τον  επώνυμον                       -----------------------,          ------------------------- 
Συγκινδυνεύσας                      -----------------------,          -------------------------- 
                                                     
Τους  γενναίους                     -------------------------,          ------------------------                                              
 
                                                                                              (μονάδες   1) 
 
3) α)Να   γράψετε  τους  παρακάτω  τύπους  του  κειμένου   στο  αντίστοιχο  
πρόσωπο  των  χρόνων  που  ζητούνται: 
 
 
 

Ενεστώτας Παρατατικός Μέλλοντας Αόριστος Παρακείμενος Υπερσυντέλικος
 ην(γ  ενικό) /////////////// /////////////// /////////////////// ///////////////////// 
/////////////////  /////////////// ωνόμασε   
 ////////////////////  προεκήρυξεν  ////////////////////// 

 
β)  ωνόμασε  :Να  γράψετε   τα  παρακάτω  ρήματα   στη  Μέση  φωνή  διατηρώντας  
το  χρόνο  και  το  πρόσωπο 
 
ωνόμασε: 
 
λέγουσιν: 
 
απάξουσιν: 
                                                                                                (μονάδες   2) 
                    



 

Δ.  ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ 
 
1)Να  βρείτε   τα  αντικείμενα  και  τα  κατηγορούμενα  στις  παρακάτω  προτάσεις: 
 
α) Οι  Ουξιοι     απάξουσιν  αυτω   τω  ίππω. 
 
β)Ο  ίππος  εν  τη Ουξίων   χώρα  αφανής  εγένετο. 
 
γ)Ο  ίππος  είχε  λευκόν  σημα  επί  της  κεφαλης. 
     
                                                                                                        (μονάδα   1) 
 
2)Να   βρείτε  τα   απαρέμφατα  και  το  είδος τους  στις   παρακάτω  προτάσεις: 
 
α)  Αλέξανδρος  προεκήρυξεν  ανά  την  χώραν  αποκτενειν  πάντας  τους  Ουξίους. 
 
β)Ο  Βουκεφάλας   ουκ  εδύνατο  αντιβλέπειν  εις  τον  ήλιον. 
                                                                
                                                                                                      (μονάδα   1) 
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