
 

 

 

2ο ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

(Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΝΟΤΗΤΑ 7η: Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΟΡ∆ΙΟΥ ∆ΕΣΜΟΥ 

Ἀλέξανδρος δὲ ὡς ἐς 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 ἁµάΓόρδιονξης 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 ἐς τοὺς πολλοὺς κίνησιν 

ἐργάσηται, παίσας τῷ ξίφει διέκοψε τὸν δεσµὸν καὶ λελύσθαι ἔφη. Ἀπηλλάγη δ’ οὖν ἀπὸ τῆς ἁµάξης 

αὐτός τε καὶ οἱ ἀµφ᾿ αὐτὸν ὡς τοῦ λογίου τοῦ ἐπὶ τῇ λύσει 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) 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Ποιες δυσκολίες αντιµετώπισε ο Αλέξανδρος και πώς τελικά τις ξεπέρασε; (µονάδες 4) 
 

2. Να χαρακτηρίσετε τον Αλέξανδρο µε στοιχεία του κειµένου. (µονάδες 4) 
 

3. Να γραφεί µία πρόταση για την κάθε λέξη (ισόγειο, ζευγάρι, ελευθερία, πατροπαράδοτος, 
πολίτευµα) (µονάδες 2,5) 
 

4. Να αναφέρετε τι δηλώνουν τα παρακάτω ουσιαστικά (Πρόσωπο που ενεργεί - Ενέργεια -
Κατάσταση - Αποτέλεσµα ενέργειας): λάθος, ταραχή, ποµπός, ἐργασία, νοµάς. (µονάδες 2,5) 
 

5. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται: εἰµί (β΄ πλ µελ), διώκοµαι (γ΄ εν αορ), βουλεύοµαι (α΄ 
πλ υπερσ), κόπτοµαι (β΄ πλ παρατ). (µονάδες  2) 
 

6. Να µεταφέρετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθµού. (µονάδες 3) 
 
τῷ πράγµατι ——> …………………………………. 
τοῖς γραµµατεῦσι ——> …………………………… 
τὴν αἵρεσιν ——> ……………………………………. 
τοῦ ὑπολείµµατος ——> ………………………….. 



 

 

(ὦ) βάσεις ——> …………………………………….. 
(ὦ) κουρεῖς ——> ……………………………………. 
 

7. Να αναγνωριστούν όλοι οι όροι συντακτικά. (µονάδες 2) 
 
o Σωκράτης ἔλεγεν διδάσκειν τὴν ἀρετήν. 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΟΥΤΣΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 


