Αρχαία Ελληνικά Κείμενα
ΘΕΜΑΤΑ
Κείμενο διδαγμένο από το πρωτότυπο
Ισοκράτους Περί ειρήνης, 14-15

Α. Από το κείμενο που σας δίνεται, να μεταφράσετε την παράγραφο 14 (Εγώ δ’
οίδα...την πόλιν εργαζόμενους).
Μονάδες 10
Β. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:
Β1. στο παρόν απόσπασμα ο Ισοκράτης παρατηρεί ότι στην εποχή του δεν υπάρχει
παρρησία. Τι ήταν ακριβώς η παρρησία και πώς συνδυαζόταν με την «ισηγορία» στο
δημοκρατικό πολίτευμα της Αθήνας;
Μονάδες 10
Β2. Με ποιες διαθέσεις αντιμετωπίζουν οι Αθηναίοι τους ρήτορες στην εποχή του
Ισοκράτη και τι δηλώνει ο ίδιος ότι θα τηρήσει στην παρούσα ομιλία του;
Μονάδες 10
Β3. Αφού διαβάσετε το κείμενο των παραγράφων 17-18, που ακολουθεί και είναι
μεταφρασμένο κείμενο, να απαντήσετε στην ερώτηση: Ποιοι, κατά τον Ισοκράτη,
είναι απερίσκεπτοι και παράφρονες σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και γιατί τους
χαρακτηρίζει έτσι;
Μονάδες 10

Β4. Τι ήταν οι «επιδεικτικοί» ή «πανηγυρικοί» λόγοι; Ποιος ο επιφανέστερος
εκπρόσωπός τους;
Μονάδες 10
Β5.α) Να δώσετε 5 λέξεις της νεοελληνικής με β’ συνθετικό όμοιο με αυτό της λέξης
«διάνοια»
Μονάδες 5
Β) Σημειώστε με Χ στο Σωστό ή Λάθος για το περιεχόμενο των παρακάτω φράσεων:
Σωστό

-

ισηγορία: ισότητα απέναντι στο νόμο:

-

οίδα: συνώνυμο του «επίσταμαι»:

-

παρελήλυθα: σύνθετο του ρ. «Είμι»:

-

«προσάντης» σημαίνει «προσιτός»:

Λάθος

Μονάδες 5
Γ.
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΜΕΝΕΞΕΝΟΣ 237 c-e

Λεξιλόγιο: πολλαχή (μεν) και άλλη: με πολλούς και κάθε λογής τρόπους
Θεοφιλής: αγαπητή στους θεούς
Βοτά: χορτοφάγα ζώα
Άγονος: στείρα
Γ1. Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο
Γ2.

α)

Να

χαρακτηριστούν

συντακτικά

οι

παρακάτω

λέξεις

που

είναι

υπογραμμισμένες στο κείμενο:
Αξία, ούσα, έρις, συνέσει
Μονάδες 4
Β) Να χαρακτηριστούν οι παρακάτω προτάσεις και να δικαιολογηθεί η εισαγωγή,
εκφορά και η συντακτική τους θέση:
- ότι τυγχάνει ούσα θεοφιλής
- ην δη θεοί επήνεσαν
Μονάδες 6
Γ3. α. Τυγχάνει, είη, ανεδίδου, εφάνη, υπερέχει: να γράψετε το γ’ πληθυντικό
πρόσωπο του αορίστου β’ των παραπάνω ρημάτων στη φωνή που βρίσκονται.
Μονάδες 5
Β. Η χώρα, ημών, κρίσις, θηρίων, τους προγόνους: να γραφεί η ίδια πτώση στον
άλλον αριθμό.
Μονάδες 5

