ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 7
(Η ΛΤΗ ΣΟΤ ΓΟΡΔΙΟΤ ΔΕΜΟΤ)

ΑΣΚΗΣΗ 1: Αθού κάνεηε μια καλή ανάγνυζη ηος κειμένος, απανηήζηε ζηιρ
παπακάηυ επυηήζειρ νοημαηικήρ εμπέδυζηρ .
• Πού έθηαζε ο Αλέξανδπορ;
α)

.; • Σι θέληζε να δει ο Αλέξανδπορ, όηαν
έθηαζε ζηο Γόπδιο;
• Ποιορ σπηζμόρ διαδιδόηαν για όποιον
έλςνε ηο γόπδιο δεζμό;
• Πώρ πεπιγπάθεηαι ο δεζμόρ;
 Γιαηί ήηαν δύζκολο να λςθεί;

• Πώρ ανηέδπαζε, όηαν ανηίκπιζε ηο
γόπδιο δεζμό ;
•Tι θοβόηαν ο Αλέξανδπορ;

• Σι λύζη έδυζε;
• Σι έκανε μεηά ο Αλέξανδπορ και οι
ζύνηποθοί ηος και γιαηί;

• Ποια θςζικά θαινόμενα ακολούθηζαν
εκείνη ηην νύσηα;
• Σι έκανε ηην επόμενη μέπα ο
Αλέξανδπορ και γιαηί;

β)

ΑΣΚΗΣΗ 2: ςμπληπώζηε ηο κείμενο με λέξειρ ή θπάζειρ ζηα απσαία
ελληνικά ,απανηώνηαρ ζηιρ επυηήζειρ.
Ἀλέξανδπορ δὲ ὡρ παπῆλθε (=έθηαζε)(ποῦ;)………………………..., πόθορ
λαμβάνει αὐηὸν ( να κάνει ηί;) ………………(ηί;) ……………………………
καὶ (ηί;) ………………………………………………………
Ππὸρ
δὲ
δὴ
ἄλλοιρ
ἐμςθεύεηο(=λεγόηαν)
καὶ
ηόδε(πεπὶ
ηίνορ;)………………………..(ηιἐμςθεύεηο;)…………………………………
……………..………………..................................
Ὁ δεζμὸρ δὲ ἦν (ἐκ ηίνορ;)…………………………………..καὶ ηούηος........
οὔηε ................... ἐθαίνεηο.
Ἀλέξανδπορ δὲ ὡρ ἀπόπυρ μὲν εἶσεν (=επειδή αδςναηούζε) ( ηι;)
…………………………
και οὐκ ἤθελε (ηι;) ……………………………,
(θοβούμενορ )μή ηινα καὶ ηοῦηο ερ ηοὺρ πολλοὺρ κίνηζιν ἐπγάζηηαι (=μήπυρ
αςηό πποκαλέζει αναηαπασή ζηο πλήθορ)
(ηι έκανε;)
διέκοτε ………………………

καί

ἔθη ……………………………….

Αὐηόρ ηε καὶ οἱ ἀμθ΄ αὐηὸν ἀπηλλάγη(=απομακπύνθηκε) δ΄ οὖν ἀπὸ ηηρ
αμάξηρ ὡρ ηοῦ ξςμβεβηκόηορ ηοῦ λογίος(=με ηην ιδέα όηι είσε εκπληπυθεί)
ἐπὶ ηῇ λύζει ηος δεζμού.
Καὶ γὰπ ἐπεζήμηναν
ἐκείνηρ ηῆρ νςκηόρ·

(ποια;)……………………………………………..

Και επί ηούηοιρ Αλέξανδπορ ηη ςζηεπαία (ηι εποίηζε; =ηι έκανε ηην επόμενη
μέπα )......................... (ηίζιν; =ζε ποιοςρ; ) ...................................................
.......................................................................................................................

ΕΡΓΑΙΑ 1: Να εξάγεηε ζςμπεπάζμαηα για βαζικά ζηοισεία ηος
χαρακτήρα ηος Αλέξανδπος με βάζη ηιρ ενέπγειερ ηος.
2: Παίπνονηαρ υρ παπάδειγμα ηο Μέγα Αλέξανδπο ,να καηαγπάτεηε ζε μια
μικπή παπάγπαθο από ποιερ αρετές πρέπει- καηά ηη γνώμη ζαρ- να
διακατέχεται ένας μεγάλος ηγέτης ηεκμηπιώνονηαρ ηην άποτή ζαρ.

