Αρχαία Α’ Λυκείου

Μάζεκα/Τάμε:

Αξραίνη Έιιελεο Ιζηνξηνγξάθνη-Αξραία Διιεληθά Α’
Λπθείνπ
Ξελνθώλ-Bηβιίν 2, Κεθάιαην 1, §20-24

Κεθάιαην:
Ολνκαηεπώλπκν Μαζεηή:
Ηκεξνκελία:
24-10-2016
Δπηδησθόκελνο Σηόρνο:
75/100

A. Κείκελν:
Οἱ δ᾽ Ἀζελαῖνη θαηὰ πόδαο πιένληεο ὡξκίζαλην ηῆο Χεξξνλήζνπ ἐλ ιαηνῦληη
λαπζὶλ ὀγδνήθνληα θαὶ ἑθαηόλ. ληαῦζα δὴ ἀξηζηνπνηνπκέλνηο αὐηνῖο
ἀγγέιιεηαη ηὰ πεξὶ Λάκςαθνλ, θαὶ εὐζὺο ἀλήρζεζαλ εἰο Σεζηόλ. θεῖζελ δ᾽ εὐζὺο
ἐπηζηηηζάκελνη ἔπιεπζαλ εἰο Αἰγὸο πνηακνὺο ἀληίνλ ηῆο Λακςάθνπ: δηεῖρε δ᾽ ὁ
ιιήζπνληνο ηαύηῃ ζηαδίνπο ὡο πεληεθαίδεθα. ληαῦζα δὴ ἐδεηπλνπνηνῦλην.
Λύζαλδξνο δὲ ηῇ ἐπηνύζῃ λπθηί, ἐπεὶ ὄξζξνο ἦλ, ἐζήκελελ εἰο ηὰο λαῦο
ἀξηζηνπνηεζακέλνπο εἰζβαίλεηλ, πάληα δὲ παξαζθεπαζάκελνο ὡο εἰο λαπκαρίαλ
θαὶ ηὰ παξαβιήκαηα παξαβάιισλ, πξνεῖπελ ὡο κεδεὶο θηλήζνηην ἐθ ηῆο ηάμεσο
κεδὲ ἀλάμνηην. Οἱ δὲ Ἀζελαῖνη ἅκα ηῷ ἡιίῳ ἀλίζρνληη ἐπὶ ηῷ ιηκέλη παξεηάμαλην
ἐλ κεηώπῳ ὡο εἰο λαπκαρίαλ. πεὶ δὲ νὐθ ἀληαλήγαγε Λύζαλδξνο, θαὶ ηῆο
ἡκέξαο ὀςὲ ἦλ, ἀπέπιεπζαλ πάιηλ εἰο ηνὺο Αἰγὸο πνηακνύο. Λύζαλδξνο δὲ ηὰο
ηαρίζηαο ηῶλ λεῶλ ἐθέιεπζελ ἕπεζζαη ηνῖο Ἀζελαίνηο, ἐπεηδὰλ δὲ ἐθβῶζη,
θαηηδόληαο ὅ ηη πνηνῦζηλ ἀπνπιεῖλ θαὶ αὐηῷ ἐμαγγεῖιαη. Καὶ νὐ πξόηεξνλ
ἐμεβίβαζελ ἐθ ηῶλ λεῶλ πξὶλ αὗηαη ἧθνλ. ηαῦηα δ᾽ ἐπνίεη ηέηηαξαο ἡκέξαο: θαὶ νἱ
Ἀζελαῖνη ἐπαλήγνλην.

B. Παξαηεξήζεηο:
1. Να κεηαθξαζηεί ην ηκήκα: ‘ληαῦζα δὴ ἀξηζηνπνηνπκέλνηο... ἀπέπιεπζαλ
πάιηλ εἰο ηνὺο Αἰγὸο πνηακνύο.
Μνλάδεο 30
2. Πνηεο ηζηνξηθέο κνξθέο ππήξμαλ πξόηππα γηα ηνλ Ξελνθώληα θαη γηα πνηνπο
ιόγνπο;
Μνλάδεο 10
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3. Να επηζεκάλεηε ηηο εληνιέο ηνπ Λπζάλδξνπ πξνο ηνπο Λαθεδαηκνλίνπο.
Μνλάδεο 15
4. Πνηα πνιεκηθή ηαθηηθή εθαξκόδεη ν Λύζαλδξνο θαη πσο ηελ θξίλεηε;
Μνλάδεο 15
5. α) Να ζπλδέζεηε θάζε ξήκα ηεο Α΄ζηήιεο κε ην ζπλώλπκό ηνπ ζηε Β΄ ζηήιε.
Γύν ξήκαηα ηεο Β΄ ζηήιεο πεξηζζεύνπλ.
Α΄ ΣΤΗΛΗ

Β΄ ΣΤΗΛΗ
α) ἐθπιέσ

1. ὁξκίδνκαη
β) πξνζηάηησ
2. ἕπνκαη
γ) ἀλαγγέιισ
3. ἀπνπιέσ
δ) παξέρσ
4. θειεύσ
ε) ἀθνινπζῶ
5. ἐμαγγέιισ
ζη) παξαπιέσ
δ) ἀγθπξνβνιῶ
Μνλάδεο 5
β) ἐζήκαλελ, ὀςέ, θαηηδόληαο, λεῶλ, ἡκέξαο: Να γξάςεηε από κία νκόξξηδε ιέμε,
απιή ή ζύλζεηε, ηεο αξραίαο ή ηεο λέαο ειιεληθήο γιώζζαο γηα θαζεκία από
ηηο παξαπάλσ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ.
Μνλάδεο 5
6. α) κεηώπῳ, ἡκέξαο, ἒθπινπ: λα ζρεκαηηζηεί ε αηηηαηηθή ηνπ εληθνύ θαη
πιεζπληηθνύ ησλ νλνκάησλ.
β) πιένληεο, παξεηάμαλην, αἱξνῦζη: λα γίλεη ρξνληθή αληηθαηάζηαζε ησλ
ηύπσλ.
Μνλάδεο 10
7. Να αλαγλσξηζηνύλ ζπληαθηηθά νη ππνγξακκηζκέλνη ηύπνη ηνπ θεηκέλνπ.
Μνλάδεο 10
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