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αρχαία ελληνικά α΄ λυκείου (σύνολο 38 απαντήσεις)
1ο ΤΕΣΤ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Ξενοφώντας: Ελληνικά, Βιβλίο β΄, 3, 4, 16-23
κεφΙΙ, παρ3,4
1.
Σηµειώστε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο
Η είδηση της ήττας των Αθηναίων έφτασε πρώτα στην Αθήνα και µετά στον Πειραιά
Η είδηση της ήττας στους Αιγός ποταµούς έφτασε µε πεζοπόρο αγγελιοφόρο
Οι Αθηναίοι δέχτηκαν από την αρχή µε πολλή ψυχραιµία την είδηση της ήττας τους
2.

σωστό ή λάθος

Να αποδοθούν στα νέα ελληνικά:

«τῆς Παράλου ἀφικομένης νυκτός»:
«εἰς τό ἄστυ διῆκεν»:
«πείσεσθε νομίζοντες οἷα ἐποίησαν»:

3.

Να αποδοθούν (µε τη βοήθεια του κειµένου) στα αρχαία ελληνικά:

διαδίδονταν η συµφορά:
εκείνη τη νύχτα:
αποφασίστηκε να κλείσουν µε επιχωµάτωση τα λιµάνια:

κεφ.ΙΙ παρ16,17
1.
Σηµειώστε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο
Ο Θηραµένης προσπαθεί να παραµερίσει τις αντιρρήσεις των εφόρων της Σπάρτης
Ο Λύσανδρος δε συναντήθηκε καθόλου µε το Θηραµένη
2.

σωστό ή λάθος

Να αποδοθούν στα νέα ελληνικά:

Τοιούτων δέ ὄντων:
διά τό ἐπιλελοιπέναι τόν σῖτον ἅπαντα:

πότερον:
3.

Να αποδοθούν (µε τη βοήθεια του κειµένου) στα αρχαία ελληνικά:

εκλέχτηκε πρεσβευτής µε απόλυτη εξουσία:
ήρθε τον τέταρτο µήνα:

κεφ.ΙΙ παρ.18,19
1.
Σηµειώστε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο
σωστό ή λάθος
Ο Αριστοτέλης ήταν Σπαρτιάτης που είχε ζήσει πολλά χρόνια στην Αθήνα
Ο Λύσανδρος αποδεχόταν την εξουσία των πέντε εφόρων της Σπάρτης
Οι Θηβαίοι και άλλοι Έλληνες ζητούν να µη συναφθεί ειρήνη µε τους Αθηναίους
2.

Να αποδοθούν στα νέα ελληνικά:
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φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα:
ἐπί τίνι λόγω ἤκοιεν:

3.

Να αποδοθούν (µε τη βοήθεια του κειµένου) στα αρχαία ελληνικά:

οι έφοροι πρόσταζαν να τους καλούν:
συγκάλεσαν συνέλευση του λαού:

κεφ.ΙΙ παρ.20, 21
1.
Σηµειώστε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο
σωστό ή λάθος
Με τη συνθήκη ειρήνης οι Αθηναίοι θα παρέδιδαν όλα ανεξαιρέτως τα πλοία τους
Οι θάνατοι από λιµό στην πόλη τους δεν επηρέασε τους Αθηναίους στις διαπραγµατεύσεις
Οι Αθηναίοι φοβόταν µήπως επιστρέψουν άπρακτοι οι πρέσβεις τους από τη Σπάρτη
2.

Να αποδοθούν στα νέα ελληνικά:

μέγα ἀγαθόν εἰργασμένη:
τούς φυγάδας καθέντας
οὐ γάρ ἔτι ἐνεχώρει μέλλειν:

3.

Να αποδοθούν (µε τη βοήθεια του κειµένου) στα αρχαία ελληνικά:

είπαν ότι δε θα υποδουλώσουν:
να ακολουθούν (απαρέµ) τους Λακεδαιµόνιους
πολύς κόσµος τους περικύκλωνε:

κεφ.ΙΙ παρ.22,23
1.
Σηµειώστε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο
σωστό ή λάθος
Ο Θηραµένης κράτησε ουδέτερη στάση σχετικά µε τους όρους της ειρήνης
Οι περισσότεροι στη συνέλευση των Αθηναίων ήθελαν την απόρριψη των όρων ειρήνης
2.

Να αποδοθούν στα νέα ελληνικά:

Ἀντειπόντων δέ τινῶν αὐτῷ:
Λύσανδρος τε κατέπλει εἰς τόν Πειραιά:

3.

Να αποδοθούν (µε τη βοήθεια του κειµένου) στα αρχαία ελληνικά:

φάνηκε καλό να δεχθούν την ειρήνη
µιλούσε εξ’ ονόµατός τους
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αρχαία ελληνικά α΄ λυκείου(σύνολο 38 απαντήσεις)
2ο ΤΕΣΤ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Ξενοφώντας: Ελληνικά, Βιβλίο β΄, 3, 4, 16-23
κεφΙΙ, παρ3,4
1.
Σηµειώστε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο
Το ιερό πλοίο Πάραλος δεν κατόρθωσε να φτάσει ως τον Πειραιά
Ο θρήνος στην Αθήνα ήταν µόνο για τους νεκρούς του πολέµου
Οι πρώτες ενέργειες των Αθηναίων µετά την ήττα αποφασίστηκαν στην εκκλησία του δήµου
2.

σωστό ή λάθος

Να αποδοθούν στα νέα ελληνικά:

«οἰμωγη ἐκ τοῦ Πειραιῶς»:
«οὐ μόνον τούς ἀπολωλότας πενθοῦντες»:
«κρατήσαντες πολιορκίᾳ»:

3.

Να αποδοθούν (µε τη βοήθεια του κειµένου) στα αρχαία ελληνικά:

αναγγέλλοντας ο ένας στον άλλο:
την επόµενη συγκάλεσαν συνέλευση του λαού:
σαν (όπως) για πολιορκία:

1.

κεφ.ΙΙ παρ16,17
Σηµειώστε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο

σωστό ή λάθος

Ο Θηραµένης εκλέχτηκε πρεσβευτής-αυτοκράτορας από την πρώτη αποστολή του στον Λύσανδρο

Ο Θηραµένης περίµενε µεγαλύτερη έλλειψη τροφίµων στην Αθήνα για να πετύχει το στόχο του
2.

Να αποδοθούν στα νέα ελληνικά:

«διέτριβε παρά Λυσάνδρῳ»:
«ἐξανδραποδίζομαι»:
«πίστεως ἔνεκα»:

3.

Να αποδοθούν (µε τη βοήθεια του κειµένου) στα αρχαία ελληνικά:

ανακοίνωσε κατά τη συνέλευση του λαού ότι:
τον διατάζει να πάει στη Σπάρτη:

κεφ.ΙΙ παρ.18,19
1.
Σηµειώστε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο
σωστό ή λάθος
Ο Λύσανδρος είπε ότι θα αποφάσιζε µόνος του για ειρήνη ή συνέχιση του πολέµου
Οι πρέσβεις των Αθηναίων είχαν πλήρη εξουσιοδότηση να διαπραγµατευτούν για ειρήνη
Η συνέλευση για τη λήξη του πολέµου έγινε στη Σελλασία
2.

Να αποδοθούν στα νέα ελληνικά:

«ὄτι ἀποκρίναιτο Θηραμένει»:
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«μή σπένδεσθαι Ἀθηναίοις»:

3.

Να αποδοθούν (µε τη βοήθεια του κειµένου) στα αρχαία ελληνικά:

άρχοντες µε απόλυτη εξουσία για την ειρήνη:
πολλοί και άλλοι από τους Έλληνες:

κεφ.ΙΙ παρ.20,21
1.
Σηµειώστε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο
Με τη συνθήκη ειρήνης οι Αθηναίοι θα ακολουθούσαν τους Σπαρτιάτες στις εκστρατείες τους
Το αίσθηµα αυτοσυντήρησης ανάγκασε τους Αθηναίους να δεχθούν την άνευ όρων παράδοση
Οι θάνατοι από πείνα στην Αθήνα κατά τη λήξη του πελοποννησιακού πολέµου ήταν λίγοι
2.

σωστό ή λάθος

Να αποδοθούν στα νέα ελληνικά:

«τά μακρά τείχη καθελόντας»:
«τόν αὐτόν ἐχθρόν καί φίλον νομίζοντας»:
«ὅποι ἄν ἡγῶνται»:

3.

Να αποδοθούν (µε τη βοήθεια του κειµένου) στα αρχαία ελληνικά:

έκαναν ειρήνη:
στη στεριά και στη θάλασσα:
αυτών που χάνονταν (µετοχή) εξαιτίας της πείνας:

κεφ.ΙΙ παρ.22,23
1.
Σηµειώστε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο
Κατά το γκρέµισµα των τειχών επικρατούσε ατµόσφαιρα πανηγυριού
Επικεφαλής των Σπαρτιατών στο γκρέµισµα των τειχών της Αθήνας ήταν ο Λύσανδρος

2.

σωστό ή λάθος

Να αποδοθούν στα νέα ελληνικά:

«Ἀντειπόντων δέ τινῶν αὐτῷ»:
«Λύσανδρος τέ κατέπλει εἰς τόν Πειραιά»:

3.

Να αποδοθούν (µε τη βοήθεια του κειµένου) στα αρχαία ελληνικά:

φάνηκε καλό να δεχθούν την ειρήνη
µιλούσε εξ¨ ονόµατός τους
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Β
ΙΙ
3-4

En d ta‹j 'Aq»naij tÁj Par£lou ¢fikomšnhj nuktÕj ™lšgeto ¹ sumfor£, kaˆ
o„mwg¾ ™k toà Peiraiîj di¦ tîn makrîn teicîn e„j ¥stu diÁken, Ð ›teroj tù
˜tšrJ paraggšllwn· ést' ™ke…nhj tÁj nuktÕj oÙdeˆj ™koim»qh, oÙ mÒnon toÝj
¢polwlÒtaj penqoàntej, ¢ll¦ polÝ m©llon œti aÙtoˆ ˜autoÚj, pe…sesqai
nom…zontej oŒa ™po…hsan Mhl…ouj te Lakedaimon…wn ¢po…kouj Ôntaj,
krat»santej poliork…v, kaˆ `Istiaišaj kaˆ Skiwna…ouj kaˆ Torwna…ouj kaˆ
A„gin»taj kaˆ ¥llouj polloÝj tîn `Ell»nwn. tÍ d' Østera…v ™kklhs…an
™po…hsan, ™n Î œdoxe toÚj te limšnaj ¢pocîsai pl¾n ˜nÕj kaˆ t¦ te…ch
eÙtrep…zein kaˆ fulak¦j ™fist£nai kaˆ t«lla p£nta æj e„j poliork…an
paraskeu£zein t¾n pÒlin. kaˆ oátoi mn perˆ taàta Ãsan.

Β
ΙΙ
16-17

toioÚtwn d Ôntwn Qhramšnhj eLpen ™n ™kklhs…v Óti e„ boÚlontai aÙtÕn pšmyai
par¦ LÚsandron, e„dëj ¼xei Lakedaimon…ouj pÒteron ™xandrapod…sasqai t¾n
pÒlin boulÒmenoi ¢ntšcousi perˆ tîn teicîn À p…stewj ›neka. pemfqeˆj d
dištribe par¦ Lus£ndrJ tre‹j mÁnaj kaˆ ple…w, ™pithrîn ÐpÒte 'Aqhna‹oi
œmellon di¦ tÕ ™pileloipšnai tÕn s‹ton ¤panta Ó ti tij lšgoi Ðmolog»sein. ™peˆ
d Âke tet£rtJ mhn…, ¢p»ggeilen ™n ™kklhs…v Óti aÙtÕn LÚsandroj tšwj mn
katšcoi, eLta keleÚoi e„j Lakeda…mona „šnai· oÙ g¦r eLnai kÚrioj ïn ™rwtùto Øp'
aÙtoà, ¢ll¦ toÝj ™fÒrouj. met¦ taàta Åršqh presbeut¾j e„j Lakeda…mona
aÙtokr£twr dškatoj aÙtÒj.

Β
ΙΙ
18-19

LÚsandroj d to‹j ™fÒroij œpemyen ¢ggeloànta met' ¥llwn Lakedaimon…wn
'Aristotšlhn, fug£da 'Aqhna‹on Ônta, Óti ¢pokr…naito Qhramšnei ™ke…nouj
kur…ouj eLnai e„r»nhj kaˆ polšmou. Qhramšnhj d kaˆ oƒ ¥lloi pršsbeij ™peˆ
Ãsan ™n Sellas…v, ™rwtèmenoi d ™pˆ t…ni lÒgJ ¼koien eLpon Óti aÙtokr£torej
perˆ e„r»nhj, met¦ taàta oƒ œforoi kale‹n ™kšleuon aÙtoÚj. ™peˆ d' Âkon,
™kklhs…an ™po…hsan, ™n Î ¢ntšlegon Kor…nqioi kaˆ Qhba‹oi m£lista, polloˆ d
kaˆ ¥lloi tîn `Ell»nwn, m¾ spšndesqai 'Aqhna…oij, ¢ll' ™xaire‹n.

Β
ΙΙ
20-21

LakedaimÒnioi d oÙk œfasan pÒlin `Ellhn…da ¢ndrapodie‹n mšga ¢gaqÕn
e„rgasmšnhn ™n to‹j meg…stoij kindÚnoij genomšnoij tÍ `Ell£di, ¢ll' ™poioànto
e„r»nhn ™f' ú t£ te makr¦ te…ch kaˆ tÕn Peirai© kaqelÒntaj kaˆ t¦j naàj pl¾n
dèdeka paradÒntaj kaˆ toÝj fug£daj kaqšntaj tÕn aÙtÕn ™cqrÕn kaˆ f…lon
nom…zontaj Lakedaimon…oij ›pesqai kaˆ kat¦ gÁn kaˆ kat¦ q£lattan Ópoi ¨n
¹gîntai. Qhramšnhj d kaˆ oƒ sÝn aÙtù pršsbeij ™panšferon taàta e„j t¦j
'Aq»naj. e„siÒntaj d' aÙtoÝj Ôcloj periece‹to polÚj, foboÚmenoi m¾ ¥praktoi
¼koien· oÙ g¦r œti ™necèrei mšllein di¦ tÕ plÁqoj tîn ¢pollumšnwn tù limù.

Β
ΙΙ
22-23

tÍ d Østera…v ¢p»ggellon oƒ pršsbeij ™f' oŒj oƒ LakedaimÒnioi poio‹nto t¾n
e„r»nhn· prohgÒrei d aÙtîn Qhramšnhj, lšgwn æj cr¾ pe…qesqai Lakedaimon…oij
kaˆ t¦ te…ch periaire‹n. ¢nteipÒntwn dš tinwn aÙtù, polÝ d pleiÒnwn
sunepaines£ntwn, œdoxe dšcesqai t¾n e„r»nhn. met¦ d taàta LÚsandrÒj te
katšplei e„j tÕn Peirai© kaˆ oƒ fug£dej katÍsan kaˆ t¦ te…ch katšskapton Øp'
aÙlhtr…dwn pollÍ proqum…v, nom…zontej ™ke…nhn t¾n ¹mšran tÍ `Ell£di ¥rcein
tÁj ™leuqer…aj.
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