
Αρχαία ελληνική  Γλώσσα

Α΄κείμενο: «ψευδο-Καλλισθένης, Μυθιστορία Αλεξάνδρου,γ,22»

Ερωτήσεις : 1. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου
1. ποια χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Αλεξάνδρου αναδεικνύει η 

συμπεριφορά του απέναντι στο Δαρείο και τις αιχμάλωτες γυναίκες της 
οικογένειας του;

Β΄Λεξιλογικά 1.α. Να αντιστοιχίσετε τα συνώνυμα του παρακάτω πίνακα.
 α. Ο διανομεύς  1.έννομος
 β. άνομος  2.θαρρώ
 γ. νομίζω  3.παράνομος
 δ. νόμιμος  4.διανεμητής

(α,  ), (β,  ), (γ,  ), (δ,  )

β.Να συμπληρώσετε τα κενά  με τις λέξεις του παρακάτω πίνακα, αφού τις 
τοποθετήσετε στον κατάλληλο τύπο.

αστυνόμος,   βιβλιοθηκονόμος,    νομισματοκοπείο,       δασονόμος,       αστρονόμος

 Ο ................................ανέλαβε να τοποθετήσει τα  βιβλία στη θέση τους.
 Οι ..................................έθεσαν τις  βάσεις για τη μελέτη των άστρων.
 Έδωσε κατάθεση στον.............................για το συμβάν.
 Οι ..........................εργάζονται στο υπουργείο περιβάλλοντος.
 Το.............................................ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός επετειακού 

νομίσματος.

2. α. Να συμπληρώσετε τα κενά  με τις λέξεις του παρακάτω πίνακα, αφού τις 
τοποθετήσετε στον κατάλληλο τύπο.
  φερέγγυος,          φορείο,             φόρος,      φόρτος,    φορτίο,  φορολογώ

 Μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο με ....................................
 Έβαλαν το ............................ στα φορτηγά και ξεκίνησαν το ταξίδι τους.
 Η κυβέρνηση αποφάσισε να...........................και τις μικρές επιχειρήσεις.
 Δεν έχει πρόβλημα να δανειστεί χρήματα από τους φίλους του,επειδή όλοι 

γνωρίζουν ότι είναι.................................
 Οι πολίτες διαμαρτύρονται πάντα για τους .........................που οφείλουν 

να πληρώσουν στο κράτος.
 Ο........................εργασίας μετά την προαγωγή του αυξήθηκε

 β. Να αντιστοιχίσετε τις παρακάτω λέξεις με την κατάλληλη ερμηνεία
α  .αντιλογία 1.    Η επιστήμη που      μελετά τα φαινόμενα της 

οργανικής ζωής.
β. μυθολογία  2.   Η επιστήμη που ερευνά καθετί σχετικό με τα αρχαία 

μνημεία
γ. αερολογία   3.  Το σύνολο των μυθικών παραδόσεων ενός λαού



δ. βιολογία   4.  Η αμφισβήτηση
ε.αρχαιολογία   5.  Η αναζήτηση της προέλευσης και της αρχικής 

σημασίας μιας λέξης
ζ.ετυμολογία    6. Η φλυαρία

(α, ), (β,  ), (γ, ), (δ,  ), (ε,  ), (ζ,  )

Γραμματική.
1. α . Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του ονόματος που 

βρίσκεται στην παρένθεση.
 Τοις ..........................( φύλαξ) ου προσήκει ύπνος.
 Μόνον οι  δειλοί κύπτουσι................................(αυχήν,αιτ. πληθ.)
 Εξ ..........................(ονυξ, γεν. ενικ.) τον λέοντα.
 ...............................(ανήρ,γεν. ενικ.)......................................(χαρακτήρ, 

αιτ. ενικ.) εκ λόγου γνωρίζεις.
 Ο των Αθηναίων δημος επίστευε πολλάκις 

τοις...............................................(αφρων ρήτωρ)
 Των ...................................(ευδαίμων) εισί .......................... (πας, ον 

πληθ.) συγγενεις
 Ειποντο οι Αρκάδες.............(ος, γεν πληθ.) ηρχε Κλέαρχος.
β.Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του ρήματος που 
βρίσκεται στην παρένθεση.
1.    Μη απέλθητε, πριν αν την αλήθειαν...............................(ακούω, υποτ. 
Αορ.)

                   2.    Ορθως ποιήσετε, ην μη..................................(δέχομαι, υποτ. Αορ.) 
Αγησίλαον.
                   3. Πως αν............................(σώζω, ευκτ. Ενεστ.) υμεις την πόλιν
                 
                   4.  Ελεξαν ως πασαν φυλακήν ουτοι............................( φυλάττομαι, ευκτ.  
Αορ.)
                   5...........................(ειμί, προστ. ενεστ.) εγκρατεις και μηδέν  
αγαν......................(πράττω,προστ. ενεστ.)

Συντακτικό.
Να  βρείτε τα απρόσωπα ρήματα ή τις απρόσωπες εκφράσεις, τα υποκείμενα τους, τη 
δοτική προσωπική και τα υποκείμενα των απαρεμφάτων.

1. α. Πρέπον εστιν υμιν φροντίζειν των περι της  πόλεως
          Εδοξεν αυτοις επί της Ιμέρας πλειν.

             
                β. Να βρείτε τα αντικείμενα στις παρακάτω προτάσεις.
                 Οι πέρσαι διδάσκουσι τους παιδας σωφροσύνην.

           Πολλά παρέχουσι θεοί ανθρώποις 

       2.     α. Να  χαρακτηρίσετε τις μετοχές και να βρείτε τα υποκείμενα τους.
                   Οι πρέσβεις ουκ ησχύνοντο λέγοντες ταυτα.

              Ναυμαχίας γενομένης τέσσαρας τριήρεις λαμβάνει


