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ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΔΙΔΑΚΣΟ) Β’ ΛΤΚΕΙΟΤ
4/5/2016

ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Εἶτα τοὺς νόμους ἐπέδειξα ὑμῖν τοὺς ἄπαισι τοῖς ἀνθρώποις ἐξουσίαν διδόντας υἱεῖς ποιεῖσθαι.
Καὶ ἔτι πρὸς τούτοις ζῶντά τε φαίνομαι θεραπεύων αὐτὸν καὶ τελευτήσαντα θάψας. Οὗτος δὲ
νυνὶ ἄκληρον μὲν ἐμὲ ποιεῖν τοῦ κλήρου τοῦ πατρῴου, εἴτε μείζων ἐστὶν οὗτος εἴτε ἐλάττων,
ἄπαιδα δὲ τὸν τελευτήσαντα καὶ ἀνώνυμον βούλεται καταστῆσαι, ἵνα μήτε τὰ ἱερὰ τὰ πατρα
ὑπὲρ ἐκείνου μηδεὶς τιμᾷ μήτ’ ἐναγίζῃ αὐτ καθ’ ἕκαστον ἐνιαυτόν, ἀλλὰ ἀφαιρῆται τὰς τιμὰς
τὰς ἐκείνου· ἃ προνοηθεὶς ὁ Μενεκλῆς, κύριος ὢν τῶν ἑαυτοῦ, ἐποιήσατο υἱὸν ἑαυτ, ἵνα τούτων
ἁπάντων τυγχάνῃ.
Μὴ οὖν, ὦ ἄνδρες, πεισθέντες ὑπὸ τούτων ἀφέλησθέ μου τὸ ὄνομα, τῆς κληρονομίας ὃ ἔτι μόνον
λοιπόν ἐστιν, ἄκυρον δὲ τὴν ποίησιν αὐτοῦ καταστήσητε· ἀλλ’ ἐπειδὴ τὸ πρᾶγμα εἰς ὑμᾶς
ἀφῖκται καὶ ὑμεῖς κύριοι γεγόνατε, βοηθήσατε καὶ ἡμῖν καὶ ἐκείνῳ τ ἐν ᾍδου ὄντι.
Ἰσαίου, Περὶ τοῦ Μενεκλέους κλήρου, §§45-47

ἀνώνυμος: διάδοχος με το ίδιο όνομα
ἐναγίζω: προσφέρω τις καθιερωμένες τιμές
ποιοῦμαι υἱεῖς: κάνω υιοθεσία
ἡ ποίησις (εδώ): η υιοθεσία
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
Α. Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο.
Μονάδες 30
Β. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:


υἱεῖς: γενική ενικού



ἄκληρον: ονομαστική ενικού του θηλυκού



ἄπαιδα: κλητική ενικού



τούτων: ονομαστική πληθυντικού του ουδετέρου



τήν ποίησιν: γενική ενικού και δοτική πληθυντικού



ἐπέδειξα: απαρέμφατο του ίδιου χρόνου

Φπονηιζηήπια

ΣΥΣΤΗΜΑ

ελίδα
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ἀφέλησθε: β΄ ενικό προστακτικής ίδιου χρόνου



ζῶντα: γ΄ ενικό ευκτικής ενεστώτα



τυγχάνῃ: γ΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα



ἀφῖκται: β΄ πληθυντικό υποτακτικής αορίστου β΄
Μονάδες 10

Γα. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθοι τύποι:
θεραπεύων, ἄκληρον, τοῦ πατρῴου, καταστῆσαι, ἡμῖν
Μονάδες 5

Γβ. Να αναγνωρίσετε πλήρως τις δευτερεύουσες προτάσεις:


«ἵνα … τιμᾷ»



«ἐπειδὴ τὸ πρᾶγμα εἰς ὑμᾶς ἀφῖκται»
Μονάδες 5
ΣΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΣΕ:
ΒΑΒΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΗΛΕΡ ΚΑΣΕΡΙΝΑ
ΔΙΑΚΟΑΒΒΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟΤ ΚΡΙΣΑ
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