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Διαγώνισμα Αρχαία Ά Λυκείου
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ταῦτα δ΄ εἰπὼν καὶ µεταστραφεὶς πρὸς τοὺς ἐναντίους͵ ἡσυχίαν εἶχε· καὶ γὰρ ὁ µάντις
παρήγγελλεν αὐτοῖς µὴ πρότερον ἐπιτίθεσθαι͵ πρὶν [ἂν] τῶν σφετέρων ἢ πέσοι τις ἢ τρωθείη·
ἐπειδὰν µέντοι τοῦτο γένηται͵ ἡγησόµεθα µέν͵ ἔφη͵ ἡµεῖς͵ νίκη δ΄ ὑµῖν ἔσται ἑποµένοις͵ ἐµοὶ
µέντοι θάνατος͵ ὥς γέ µοι δοκεῖ. Καὶ οὐκ ἐψεύσατο͵ ἀλλ΄ ἐπεὶ ἀνέλαβον τὰ ὅπλα͵ αὐτὸς µὲν
ὥσπερ ὑπὸ µοίρας τινὸς ἀγόµενος ἐκπηδήσας πρῶτος, ἐµπεσὼν τοῖς πολεµίοις ἀποθνῄσκει͵ καὶ
τέθαπται ἐν τῇ διαβάσει τοῦ Κηφισοῦ· οἱ δ΄ ἄλλοι ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν µέχρι τοῦ ὁµαλοῦ.
Ἀπέθανον δ΄ ἐνταῦθα τῶν µὲν τριάκοντα Κριτίας τε καὶ Ἱππόµαχος͵ τῶν δὲ ἐν Πειραιεῖ δέκα
ἀρχόντων Χαρµίδης ὁ Γλαύκωνος͵ τῶν δ΄ ἄλλων περὶ ἑβδοµήκοντα. Καὶ τὰ µὲν ὅπλα ἔλαβον͵
τοὺς δὲ χιτῶνας οὐδενὸς τῶν πολιτῶν ἐσκύλευσαν. Ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἐγένετο καὶ τοὺς νεκροὺς
ὑποσπόνδους ἀπεδίδοσαν͵ προσιόντες ἀλλήλοις πολλοὶ διελέγοντο.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να µεταφραστεί το τµήµα: Ταῦτα δʹεἰπὼν…μέχρι τοῦ ὁμαλοῦ.
Μονάδες 30
2. α) Σε ποια κριτήρια στηρίζεται η χρονολογική κατάταξη των έργων του Ξενοφώντα;
β) Ποια είναι η πιθανότερη χρονολογική κατάταξη των έργων του;
Μονάδες 10
3) Σε ποια χρονική στιγµή, σύµφωνα µε το µάντη, θα έπρεπε να επιτεθούν οι δηµοκρατικοί
ενάντια στους εχθρούς και γιατί;
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Μονάδες 10
4) Πώς συµπεριφέρθηκαν οι δηµοκρατικοί στους νεκρούς συµπολίτες τους; Τι δείχνει η στάση
τους αυτή;
Μονάδες 10
5 α) μεταστραφείς, ἐναντίους, ἀνέλαβον, ἐψεύσατο, ἀπεδίδοσαν: Να γράψετε από ένα
οµόρριζο ουσιαστικό της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας, απλό ή σύνθετο, για καθεµιά
από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.
Μονάδες 5
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη-φράση της Α’ στήλης µε τη σηµασία της στη Β’ στήλη. Δύο
στοιχεία της Β’ στήλης περισσεύουν.
Α’ ΣΤΗΛΗ
1. σφέτερος
2. ἡγοῦµαι
3. σκυλεύω
4. ἐµπίπτω τινί
5. τιτρώσκοµαι

Β’ ΣΤΗΛΗ
α) σφετεριστής
β) τραυµατίζοµαι
γ) υποδουλώνω
δ) δικός τους
ε) λαφυραγωγώ
στ) πέφτω πάνω σε κάποιον
ζ) προχωρώ µπροστά
Μονάδες 5

6) Να συµπληρώσετε τις προτάσεις, ώστε να χαρακτηρίζεται πλήρως ο συντακτικός ρόλος των
λέξεων ή φράσεων που δίνονται:
ταῦτα: είναι........................................ στο εἰπών
αὐτοῖς: είναι .......................................στο παρήγγελλεν.
ἐπιτίθεσθαι: είναι ....................................... στο παρήγγελλεν.
ὑπὸ μοίρας: είναι ....................... προσδιορισµός του ................
ἐν τῇ διαβάσει: είναι ...................... προσδιορισµός του .................
περὶ ἑβδομήκοντα: είναι .................................... στο ἀπέθανον.
τῶν πολιτῶν: είναι γενική ......................... από το οὐδενός.

Μονάδες 10
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7) Οι παρακάτω φράσεις να µεταφερθούν στον αντίθετο αριθµό:
ὁ µάντις παρήγγελλεν αὐτοῖς: ............................................................................
ἐπειδὰν µέντοι τοῦτο γένηται, ἡγησόµεθα µὲν ... ἡµεῖς: .....................................
οἱ δ’ ἄλλοι ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν µέχρι τοῦ ὁµαλοῦ: ......................................

Μονάδες 10
8) ἔλαβον : Να γίνει χρονική αντικατάσταση (να γράψετε απαρέµφατο και µετοχή)

Μονάδες 10
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