
 

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2010  Α.ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΥΣΙΟΥ ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ (ΠΑΡ. 6-7) Ἒπειτα δέ ἐκ μέν τοῦ σανιδίου τούς ἱππεύσαντας σκοπεῖν εὔηθές ἐστιν˙ ἐν τούτῳ γάρ πολλοί μέν τῶν ὁμολογούντων ἱππεύειν οὐκ ἔνεισιν, ἔνιοι δέ τῶν ἀποδημούντων ἐγγεγραμμένοι εἰσίν. ἐκεῖνος δ’  ἐστίν ἔλεγχος μέγιστος˙ ἐπειδή γάρ κατήλθετε, ἐψηφίσασθε τούς φυλάρχους ἀπενεγκεῖν τούς ἱππεύσαντας, ἵνα τάς καταστάσεις ἀναπράξητε παρ’ αὐτῶν. ἐμέ τοίνυν οὐδείς ἄν ἀποδείξειεν οὔτ’ ἀπενεχθέντα ὑπό τῶν φυλάρχων οὔτε παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα. καίτοι πᾶσι ῥᾴδιον τοῦτο γνῶναι, ὅτι ἀναγκαῖον ἦν τοῖς φυλάρχοις, εἰ μή ἀποδείξειαν τούς ἔχοντας τάς καταστάσεις, αὐτοῖς ζημιοῦσθαι. ὥστε πολύ ἄν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν ἤ τούτοις πιστεύοιτε˙ ἐκ μέν γάρ τούτων ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ βουλομένῳ, ἐν ἐκείνοις δέ τούς ἱππεύσαντας ἀναγκαῖον ἦν ὑπό τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι.   
 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ  «Ἔπειτα δέ … καταβάλοντα». Να μεταφράσετε το απόσπασμα.       Μονάδες 10                                                                                        
 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  1. Ποια  τα επιχειρήματα του ρήτορα στις παραγράφους 6 – 7;     Μονάδες 15                                                  

2. φύλαρχος, κατάστασις, σύνδικοι :  Να εξηγήσετε τους όρους.  Μονάδες 15  
3. Τι γνωρίζετε για την ηθοποιία  ως αρετή του ρητορικού λόγου;  Μονάδες  10 



4. α)  Να βρείτε στο κείμενο μια λέξη ετυμολογικά συγγενή για καθεμιά από τις ακόλουθες νεοελληνικές: δημότης, παράδοση, πράκτορας, άβουλος, προσβολή.  Μονάδες 5 β) Να γράψετε δύο παράγωγα (απλά ή σύνθετα) για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις: «ἐψηφίσασθε», «ἀποδείξειαν».  Μονάδες 5                                                                             ΑΔΙΔΑΚΤΟ:   Ἐπὶ δὲ τούτων κατὰ τὴν Σικελίαν Λεοντῖνοι, Χαλκιδέων μὲν ὄντες ἄποικοι, συγγενεῖς δὲ Ἀθηναίων, ἔτυχον ὑπὸ Συρακοσίων πολεμούμενοι. Πιεζόμενοι δὲ τῷ πολέμῳ καὶ διὰ τὴν ὑπεροχὴν τῶν Συρακοσίων κινδυνεύοντες ἁλῶναι κατὰ κράτος ἐξέπεμψαν πρέσβεις εἰς τὰς Ἀθήνας ἀξιοῦντες τὸν δῆμον βοηθῆσαι τῆν ταχίστην καὶ τὴν πόλιν ἑαυτῶν ἐκ τῶν κινδύνων ῥύσασθαι. Ἦν δὲ τῶν ἀπεσταλμένων ἀρχιπρεσβευτὴς Γοργίας ὁ ῥήτωρ, δεινότητι λόγου πολύ προέχων πάντων τῶν καθ' ἑαυτόν. Οὗτος καί τέχνας ῥητορικάς πρῶτος ἐξεῦρε καί κατά τήν σοφιστείαν τοσοῦτο τούς ἄλλους ὑπερέβαλεν ὥστε μισθόν λαμβάνειν παρά τῶν μαθητῶν μνᾶς ἑκατόν.                   
Διόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη ΧΙΙ 53,  1  -  2    ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ Ἐπὶ δὲ τούτων= Κατά την θητεία αυτών ἁλῶναι > ἁλίσκομαι= συλλαμβάνομαι, κυριεύομαι κατά κράτος  = ολοκληρωτικά τῆν ταχίστην=  όσο γίνεται πιο γρήγορα  ῥύσασθαι - ῥύομαι = λυτρώνω, σώζω ὑπερβάλλω  = υπερέχω  Γ1.  Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο. Μονάδες 20  Γ2.  α.  Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις και στους δύο αριθμούς: τῷ πολέμῳ,  τὴν πόλιν,  ὁ ῥήτωρ,  τέχνας ,  τῶν μαθητῶν.    Μονάδες 5                                      Γ2. β. ὄντες :  Να κλιθεί η προστακτική ενεστώτα και η οριστική μέλλοντα του ρηματικού τύπου. ἒτυχον,  λαμβάνειν:  Να γίνει χρονική αντικατάσταση 



  ἐξέπεμψαν:  Να αντικατασταθεί εγκλιτικά στο χρόνο που βρίσκεται   ὑπερέβαλεν:  Να κλιθεί η υποτακτική και η ευκτική ενεστώτα Ε.Φ.  Μονάδες 5   Γ3.  Να αναγνωρίσετε συντακτικώς τις παρακάτω λέξεις:  ἄποικοι, πολεμούμενοι, διὰ τὴν ὑπεροχὴν ,  βοηθῆσαι, ὁ ῥήτωρ. Μονάδες 10  Καλή Επιτυχία!!! 


