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                            ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007-2008

          ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ  ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
                                            (ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ)

       ΤΑΞΗ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

                                                                   
                                                                                                        

Α.Κείμενο: 
                                            Η λύση του γόρδιου δεσμού

Ἀλέξανδρος δὲ ὡς ἒς Γόρδιον παρῆλθε, πόθος λαμβάνει αὐτὸν τὴν ἅμαξαν 
ἰδεῖν τὴν  Γορδίου καὶ τοῦ ζυγοῦ τῆς ἁμάξης τὸν δεσμόν. Πρὸς δὲ δὴ ἄλλοις 
καὶ τόδε περὶ τῆς ἁμάξης ἐμυθεύετο, ὅστις λύσειε τοῦ ζυγοῦ τῆς ἁμάξης τὸν 
δεσμόν, τοῦτον χρῆναι ἄρξαι τῆς Ἀσίας. Ἦν δὲ ὁ δεσμὸς ἐκ φλοιοῦ κρανίας 
καὶ  τούτου οὔτε τέλος οὔτε ἀρχὴ ἐφαίνετο. Ἀλέξανδρος δὲ ὡς ἀπόρως μὲν 
εἶχεν ἐξευρεῖν λύσιν τοῦ δεσμοῦ, ἄλυτον δὲ περιιδεῖν οὐκ ἤθελε, μή τινα καὶ 
τοῦτο ἒς τοὺς πολλοὺς κίνησιν ἐργάσηται, παίσας τῷ ξίφει διέκοψε τὸν 
δεσμὸν καὶ λελύσθαι ἒφη. Ἀπηλλάγη δ’ οὖν ἀπὸ τῆς ἁμάξης αὐτός τε καὶ οἱ 
ἀμφ’ αὐτὸν ὡς τοῦ λογίου τοῦ ἐπὶ τῇ λύσῃ τοῦ δεσμοῦ ξυμβεβηκότος. Καὶ 
γὰρ καὶ τῆς νυκτὸς ἐκείνης βρονταί τε καὶ σέλας ἐξ οὐρανοῦ ἐπεσήμηναν· 
καὶ ἐπὶ τούτοις ἔθυε τῇ ὑστεραίᾳ Ἀλέξανδρος τοῖς φήνασι θεοῖς τά τε σημεῖα 
καὶ τοῦ δεσμοῦ τὴν λύσιν. 
                                                               Ἀρριανός, Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις 2.3.1-8 (διασκευή) 

Β.Ερωτήσεις:

1).α. Ποιος χρησμός διαδιδόταν για όποιον κατάφερνε να λύσει το  γόρδιο δεσμό ;                                                                                               
     β. Τι φοβόταν  ο Αλέξανδρος και δεν ήθελε να αφήσει το δεσμό άλυτο ;
                                                                                                                                      (4 μονάδες)
2). α. Τι συνέβη τη νύχτα κατά την οποία ο Αλέξανδρος έλυσε το δεσμό;
     β. Τι έκανε ο Αλέξανδρος την επόμενη μέρα για να ευχαριστήσει τους θεούς;
                                                                                                                                      (4 μονάδες)
                                                                                                                                  

3).    Να κλιθούν στον ενικό και  πληθυντικό αριθμό τα εξής ουσιαστικά:
         τῆς ἁμάξης ,   τοῦ οὐρανοῦ ,    τήν λύσιν                                                                   
                                                                                                                                    (2,5 μονάδες)
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4). α. ἔθυε : Ο ίδιος τύπος  να γραφεί σε όλους τους χρόνους της  ενεργητικής φωνής. 
     β. ἐφαίνετο  : Να κλιθεί το ρήμα στο χρόνο στον οποίο βρίσκεται.                                                                                                       

                                                                                                              (2,5μονάδες)

5).   Να βρείτε το ρήμα, το υποκείμενο και το αντικείμενο της παρακάτω πρότασης:
     α. Ἀλέξανδρος δέ παίσας τῷ ξίφει διέκοψε τόν δεσμόν.               

                                                                                                                         (2 μονάδες)   

                                                                                                                                               
6).   Να αντιστοιχίσετε τα ρήματα της Α’ στήλης με τα παράγωγα ουσιαστικά τους στη B’ στήλη :

     
            Α’                                              Β’                                                 
    1. ἤθελε                                  α.  μύθος 
    2. ἂρξαι                                  β.  θέληση
    3. ἐπεσήμηναν                     γ.   αρχή
    4. ἀπηλλάγη                          δ.   σημασία
    5. ἐμυθεύετο                         ε.   αλλαγή                                                                                          

                                                                                                                      (2,5 μονάδες)

7).  Στις παρακάτω λέξεις να προσθέσετε την παραγωγική κατάληξη που σας δίνεται και να  σχημα-  
      τίσετε μια νέα λέξη:
       νεανίας (-ίσκος) , γραφεύς (-εῖον) , σανίς (-ίδιον) , ἄνθρωπος (-άριον) ,   

ἐλαία (-ών)
                                                                                                                       (2,5 μονάδες)                                                         

                                                  Καλή επιτυχία !!!!!!
          
          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                    Ο  EIΣΗΓΗΤΗΣ          
       

                                               
                                                                                                                                                                                                             
                                                         
                  

                                                                                                                                                                                                                                                                      


