
Θέματα γραπτών ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων περιόδου Μαΐου-
Ιουνίου 2008

Τάξη: Α΄
Μάθημα:  Aρχαία Ελληνική Γλώσσα
Εισηγητές:

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ:
 « Η αγάπη του Αλεξάνδρου για τον Βουκεφάλα», Αρριανός Αλεξάνδρου 
Ανάβασις 5. 194-6, διασκευή (σελ. 82 του σχολικού βιβλίου).
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
Ι. 1) Ποιες από τις πόλεις που έχτισε ο Αλέξανδρος αναφέρονται στο 
κείμενο και από πού προέρχονται τα ονόματά τους;              (μον. 4)
   2) Ποιο γεγονός επικαλείται ο Αρριανός για να καταδείξει το ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον του Μ. Αλεξάνδρου για το άλογό του;                  (μον. 4)
ΙΙ. α) Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με την κατάλληλη λέξη από αυτές 
που βρίσκονται μέσα στην παρένθεση:                                  (μον. 2,5)

    1. Είναι πνεύμα της αντιλογίας.    —    με όλους και με όλα.(συμφωνεί, 
αναφωνεί, διαφωνεί)
    2. Σε πολλά νησιά το νερό δεν είναι  —    . (πιωμένο, ηδύποτο, πόσιμο)
    3. Ήπιε το πικρό  —    της αχαριστίας.(ποτό, ποτήρι, πιόμα)
    4. Πιστεύω ότι η ευφυΐα καλλιεργείται και είναι  —    και όχι εγγενές 
χαρακτηριστικό.( κεκτημένο, επίκτητο, κτητικό)
    5. Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο παρουσιάστηκε  το καινούργιο   
—     σχέδιο της Λαμίας.(πολιτικό, πολιτισμένο, πολεοδομικό)
  β) Να αντιστοιχίσετε τα ρήματα που δίνονται στη στήλη Α΄με τα 
παράγωγα ουσιαστικά τους στη στήλη Β΄.                    (μον. 2,5)

                          Α΄                                             Β΄       
               1. θεάομαι, θεωμαι                      α. παίδευμα
                                                                    β. θεατής
               2. βόσκω                                      γ. τιμητής  
                                                                    δ. παίδευσις
               3. φθείρω                                     ε. φθορά
                                                                    στ. τίμημα
               4. τιμάω, τιμω                             ζ. βοσκή
                                                                   η. θέαμα
                                                                   θ. βοσκός
               5. παιδεύω                                   ι. παιδευτής



ΙΙΙ. 1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τους χρόνους που 
ζητούνται  στο πρόσωπο που δίνεται:                                         (μον. 2,5)

Ενεστώτας Παρατατικός Μέλλοντας Αόριστος Παρακείμενος Υπερσυντέλ.
προκηρύττεις

     2. Να μεταφέρετε τις παρακάτω λέξεις στην ίδια πτώση του άλλου 
αριθμού: η μάχη, τάς πόλεις, τόν ποταμόν, του καύματος, ουτος.
                                                                                                   (μον. 2,5)

IV. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις των 
παρακάτω προτάσεων:                                                               (μον. 2)

1. Πόλεις έκτισεν Αλέξανδρος.
2. Ουτος ο ίππος αφανής εγένετο.
3. Οι στρατιωται εβούλοντο( = ήθελαν) Αλέξανδρον λυσαι τόν 

δεσμόν.

                     Ο Δ/ντής                                                Οι εισηγητές


