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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ
ΤΑΞΗ:Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (γ.γ 31)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:1/4/2012

ΚΕΙΜΕΝΟ
Εἰ μέλλουσιν ἡμῑν ἐνθέδε εἴτε ἀποδιδράσκειν, εἴθ’ ὃπως δεῑ ὀνομάσαι
τοῡτο, ἐλθόντες οἱ νόμοι καὶ το κοινόν τῆς ἐπιστάντες ἔροιντο∙ Εἰπέ μοι, ὦ
Σώκρατες, τί ἐν νῷ ἔχεις ποιεῑν; Ἄλλο τι ἤ τούτῳ τῷ ἔργῳ ᾧ ἐπιχειρεῑς
διανοῇ τούς τε νόμους ἡμᾱς ἀπολέσαι καὶ σύμπασαν τὴν πόλιν τὸ σὸν
μέρος; Ἢ δοκεῑ σοι οἷόν τε ἔτι ἐκείνην τὴν πόλιν εἶναι καὶ μὴ
ἀνατετράφθαι, ἐν ᾗ ἂν αἱ γενόμεναι δίκαι μηδὲν ἰσχύωσι ἀλλὰ ὑπὸ
ἰδιωτῶν ἄκυροί τε γίγνωνται καὶ διαφθείρωνται; Τί ἐροῡμεν, ὦ Κρίτων,
πρὸς ταῡτα καὶ ἄλλα τοιαῡτα; Πολλὰ γὰρ ἄν τις ἔχοι, ἄλλως τε καὶ
ῥήτωρ,ειπεῑν ὑπὲρ τούτου τοῡ νόμου ἀπολλυμένου ὃς τὰς δίκας τὰς
δικασθείσας προστάττει κυρίας εἶναι. Ἢ ἐροῡμεν πρὸς αὐτοὺς ὅτι <<
Ἠδίκει γὰρ ἡμᾱς ἡ πόλις καὶ οὐκ ὀρθῶς τὴ δίκην ἔκρινεν;>> Ταῡτα ἢ τι
ἐροῡμεν;

ΘΕΜΑΤΑ
1. Α) Να μεταφράσετε το απόσπασμα του κειμένου ‘’ εἰ μέλλουσιν…… καὶ
διαφθείρωνται.’’
Β) Ποια συνέπεια θα έχει , σύμφωνα με τα λεγόμενα των νόμων, η
απόδραση του Σωκράτη από τη φυλακή; Ποια θα είναι, σύμφωνα με το
κείμενο, η απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση και τη διασφάλιση της
σταθερότητας της πολιτείας;
2. Α) Πόλεως, ῥήτωρ: Να κλιθούν τα ουσιαστικά και στους δύο αριθμούς.
Β) Ταῡτα: Να γράψετε τα τρία γένη της αντωνυμίας και να κλίνετε το
αρσενικό γένος και στους δύο αριθμούς.
Γ) ποιεῑν: Να γραφεί το γ’ ενικό πρόσωπο του ενεστώτα σε όλες τις
εγκλίσεις καθώς και το απαρέμφατο και οι μετοχές του ίδιου χρόνου.
ἐλθόντες : Να γραφεί το β΄ενικό πρόσωπο του αορίστου β’ σε όλες τις
εγκλίσεις.
ἔκρινεν: να γραφεί το β’πληθυντικό πρόσωπο του μέλλοντα και του
αορίστου σε όλες τις εγκλίσεις.
3. Α) σύμπασαν, ὑπό ἰδιωτῶν: Να αναγνωριστούν συντακτικά οι τύποι του
κειμένου.
Β)
ᾧ ἐπιχειρεῑς:Να χαρακτηρίσετε συντακτικά την πρόταση(είδος,
εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος).
4. Α) Να σχηματίσετε τρεις σύνθετες λέξεις στην αρχαία ελληνική
χρησιμοποιώντας ως συνθετικό το ουσιαστικό δίκη και ομόρριζά του.
Β)
Με ποιους τύπους του κειμένου έχουν ετυμολογική συγγένεια οι
παρακάτω λέξεις: νομάρχης, εργοστάσιο, γένος, άφθαρτος

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

