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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ
Α ΛΥΚΕΙΟΥ
18/11/2017
Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις τῆς Παράλου ἀφικομένης νυκτὸς
ἐλέγετο ἡ συμφορά, καὶ οἰμωγὴ ἐκ τοῦ Πειραιῶς διὰ τῶν
μακρῶν τειχῶν εἰς ἄστυ διῆκεν, ὁ ἕτερος τῷ ἑτέρῳ παραγγέλλων· ὥστ’ ἐκείνης τῆς νυκτὸς οὐδεὶς ἐκοιμήθη, οὐ μόνον
τοὺς ἀπολωλότας πενθοῦντες, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἔτι αὐτοὶ
ἑαυτούς,
πείσεσθαι
νομίζοντες
οἷα
ἐποίησαν
Μηλίους
τε
Λακεδαιμονίων
ἀποίκους ὄντας,
κρατήσαντες πολιορκίᾳ,
καὶ
Ἱστιαιέας καὶ Σκιωναίους καὶ Τορωναίους καὶ Αἰγινήτας καὶ
ἄλλους πολλοὺς τῶν Ἑλλήνων. τῇ δ’ ὑστεραίᾳ ἐκκλησίαν
ἐποίησαν, ἐν ᾗ ἔδοξε τούς τε λιμένας ἀποχῶσαι πλὴν ἑνὸς
καὶ τὰ τείχη εὐτρεπίζειν καὶ φυλακὰς ἐφιστάναι καὶ τἆλλα
πάντα
ὡς
εἰς
πολιορκίαν
παρασκευάζειν
τὴν
πόλιν.

Α.

Να

μεταφραστεί

το

απόσπασμα:

<<ὥστ’

ἐκείνης

τῆς

νυκτὸς…………………… παρασκευάζειν τὴν πόλιν >>.
(μονάδες 30)
Β.1.Ποια τα συναισθήματα και οι αντιδράσεις των Αθηναίων μετά την
αναγγελία της καταστροφής;
(μονάδες 15)

2.Τι γνωρίζετε για την περίοδο της εξορίας του Ξενοφώντα.
(μονάδες 15)
3. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της ομάδας Α με αυτά της ομάδας Β
Ομάδα Α

Ομάδα Β

1) ἐκοιμήθη

α)μετοχή Β’ Αορίστου

2) οἷα

β)μετοχή Παρακειμένου

3) ἀφικομένης

γ) γ’ εν. Οριστική Παθητ.Αορίστου

4) ἀποχῶσαι

δ)αναφορική αντωνυμία

5) ἀπολωλότας

ε)απαρέμφατο Ενεργητικού Αορίστου
(μονάδες 5)

4.ἐποίησαν: Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση του ρήματος στο
πρόσωπο και στο χρόνο που βρίσκεται. Να γραφούν το απαρέμφατο και οι
μετοχές του ίδιου χρόνου
(μονάδες 5)
5. ἐλέγετο:Να γίνει χρονική αντικατάσταση του ρήματος στην οριστική
έγκλιση ,στο πρόσωπο που βρίσκεται αλλά στην ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ.
(μονάδες 5)
6. ἡ συμφορά, ἀποίκους, τούς λιμένας, τὰ τείχη, τὴν πόλιν: να
μεταφερθούν στον άλλο αριθμό στην ίδια πτώση

(μονάδες 5)

7.α.Να

αναγνωριστεί

η

παρακάτω

δευτερεύουσα

προτάση

(εισαγωγή,εκφορά, συντακτική θέση) :
<<ἐν
καὶ

ᾗ
τὰ

ἔδοξε
τείχη

τούς

τε

εὐτρεπίζειν

λιμένας
καὶ

φυλακὰς

ἀποχῶσαι

πλὴν

ἐφιστάναι

καὶ

ἑνὸς
τἆλλα

πάντα ὡς εἰς πολιορκίαν παρασκευάζειν τὴν πόλιν>>
(μονάδες 5)
β. ἀφικομένης, πείσεσθαι, τῶν Ἑλλήνων εὐτρεπίζειν, τὴν πόλιν: να
αναγνωρισθούν οι όροι συντακτικά

(μονάδες 5)
8. ἀφικομένης, ἀπολωλότας, ἐποίησαν, ἔδοξε, ἐλέγετο, παραγγέλλων, παρασκευάζειν ,πενθοῦντες, νομίζοντες, ὄντας,:να δοθεί ένα
παράγωγο της Νέας Ελληνικής για κάθε λέξη.
(μονάδες 10)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !

