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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2007

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση τη̋ φροντιστηριακή̋ µονάδα̋
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Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΧΑΙΑ

∆ιδαγµένο κείµενο
Πλάτωνο̋ Πολιτεία 617C – E

    Ἄλλα̋ δὲ καθηµένα̋ πέριξ δι' ἴσου τρεῖ̋, ἐν θρόνῳ ἑκάστην,
θυγατέρα̋ τῆ̋ Ἀνάγκη̋, Μοίρα̋, λευχειµονούσα̋, στέµµατα
ἐπὶ τῶν κεφαλῶν ἐχούσα̋, Λάχεσίν τε καὶ Κλωθὼ καὶ
Ἄτροπον, ὑµνεῖν πρὸ̋ τὴν τῶν Σειρήνων ἁρµονίαν, Λάχεσιν
µὲν τὰ γεγονότα, Κλωθὼ δὲ τὰ ὄντα, Ἄτροπον δὲ τὰ
µέλλοντα. Καὶ τὴν µὲν Κλωθὼ τῇ δεξιᾷ χειρὶ ἐφαπτοµένην
συνεπιστρέφειν τοῦ ἀτράκτου τὴν ἔξω περιφοράν,
διαλείπουσαν χρόνον, τὴν δὲ Ἄτροπον τῇ ἀριστερᾷ τὰ̋ ἐντὸ̋
αὖ ὡσαύτω̋· τὴν δὲ Λάχεσιν ἐν µέρει ἑκατέρα̋ ἑκατέρᾳ τῇ
χειρὶ ἐφάπτεσθαι. Σφᾶ̋ οὖν, ἐπειδὴ ἀφικέσθαι, εὐθὺ̋ δεῖν
ἰέναι πρὸ̋ τὴν Λάχεσιν. Προφήτην οὖν τινα σφᾶ̋ πρῶτον µὲν
ἐν τάξει διαστῆσαι, ἔπειτα λαβόντα ἐκ τῶν τῆ̋ Λαχέσεω̋
γονάτων κλήρου̋ τε καὶ βίων παραδείγµατα, ἀναβάντα ἐπί τι
βῆµα ὑψηλὸν εἰπεῖν-
   «Ἀνάγκη̋ θυγατρὸ̋ κόρη̋ Λαχέσεω̋ λόγο̋. Ψυχαὶ
ἐφήµεροι, ἀρχὴ ἄλλη̋ περιόδου θνητοῦ γένου̋ θανατηφόρου.
Οὐχ ὑµᾶ̋ δαίµων λήξεται, ἀλλ' ὑµεῖ̋ δαίµονα αἱρήσεσθε.
Πρῶτο̋ δ' ὁ λαχὼν πρῶτο̋ αἱρείσθω  βίον ᾧ συνέσται ἐξ
ἀνάγκη̋. Ἀρετὴ δὲ ἀδέσποτον, ἥν τιµῶν καὶ ἀτιµάζων πλέον
καὶ ἔλαττον αὐτῆ̋ ἕκαστο̋ ἕξει. Αἰτία ἑλοµένου· θεὸ̋
ἀναίτιο̋.»
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Α. Από το κείµενο που σα̋ δίνεται, να αποδώσετε  στη
     νέα ελληνική το απόσπασµα: «Ἄλλα̋ δὲ καθηµένα̋ …
     βῆµα ὑψηλόν εἰπεῖν».

Μονάδε̋ 10

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σα̋ τι̋ απαντήσει̋ των
    παρακάτω ερωτήσεων:

Β1.α. «Ἀνάγκη̋ θυγατρὸ̋ … ἀναίτιο̋»:
         Ο λόγο̋ που εκφωνεί ο προφήτη̋ παρουσιάζει
         ορισµένε̋ υφολογικέ̋ ιδιοµορφίε̋.  Να τι̋ καταγράψετε
         και να εξηγήσετε τι προσδίδουν στο λόγο του προφήτη.

Μονάδε̋ 7,5

Β1.β. Να ερµηνεύσετε την κλητική προσφώνηση «Ψυχαὶ
         ἐφήµεροι», αφού λάβετε υπόψιν σα̋ ότι κατά τον
         Πλάτωνα η ψυχή είναι αθάνατη.

Μονάδε̋ 7,5

Β2. Να περιγράψετε και να εξηγήσετε την επενέργεια
      καθεµιά̋ από τι̋ Μοίρε̋ στην κίνηση τη̋ κοσµική̋
      ατράκτου.

Μονάδε̋ 15

Β3. Ποιο είναι το µείζον πρόβληµα που συζητείται στην
      Πολιτεία  και ποιε̋ απόψει̋ διατυπώνουν σχετικά µε
      αυτό οι συνοµιλητέ̋ του Σωκράτη στην αρχή του
      διαλόγου;

  Μονάδε̋ 10

Β4. Να σχηµατίσετε τι̋ παράγωγε̋ λέξει̋ που προκύπτουν
      από το β΄ συνθετικό των παρακάτω λέξεων και την
      παραγωγική κατάληξη που σα̋ δίνεται:
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ἐφαπτοµένην + ή
διαλείπουσαν + µα
διαστῆσαι + σι̋
παραδείγµατα + τη̋
προφήτην + µη

Μονάδε̋ 10

Γ. Αδίδακτο κείµενο
Ἰσαίου, Περί τοῦ Ἁγνίου κλήρου 38

Βούλοµαι δὴ καὶ περὶ τούτων εἰπεῖν· ἐλπίζει γὰρ διὰ τῶν
λόγων ἐµοὶ µέν τινα φθόνον γενήσεσθαι παρ’ ὑµῶν περὶ τῶν
προσγεγενηµένων χρηµάτων, τοῖ̋ δὲ παισὶν ἔλεον, ἐὰν ἄπο-
ροι παρ’ ὑµῖν εἶναι δόξωσιν. Οὔκουν ἀγνοῆσαι δεῖ περὶ αὐτῶν
ὑµᾶ̋ οὐδέν, ἀλλ’ ἀκριβῶ̋ καὶ ταῦτα µαθεῖν, ἵν’ εἰδῆθ’ ὅτι
ψεύδεται, ὥσπερ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων. Ἐγὼ γάρ, ὦ
ἄνδρε̋, πάντων ἄν ὁµολογήσαιµι εἶναι κάκιστο̋, εἰ
Στρατοκλέου̋ ἄπορα τὰ πράγµατα καταλιπόντο̋, αὐτὸ̋
εὔπορο̋ ὤν καὶ µηδεµίαν ἐπιµέλειαν ποιούµενο̋ φαινοίµην
τῶν ἐκείνου παίδων.

---------------------------------------------
προσγίγνοµαί τινι = προστίθεµαι, προσέρχοµαι

Γ1. Να αποδώσετε στη νέα ελληνική το απόσπασµα.
Μονάδε̋ 20

Γ2α. Να γράψετε του̋ ζητούµενου̋ τύπου̋ για καθεµιά
 από τι̋ παρακάτω λέξει̋ του κειµένου:
εἰδῆθ’ : τον ίδιο τύπο στον Αόριστο Β΄
καταλιπόντο̋ : το δεύτερο ενικό πρόσωπο τη̋

προστακτική̋ του Αορίστου β’ τη̋
ίδια̋ φωνή̋

εἰπεῖν : τον ίδιο τύπο στο Μέλλοντα τη̋ ίδια̋
φωνή̋
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µαθεῖν : τον ίδιο τύπο στο Μέλλοντα τη̋ ίδια̋
φωνή̋

ὁµολογήσαιµι : το τρίτο ενικό πρόσωπο οριστική̋
Παρατατικού τη̋ ίδια̋ φωνή̋.

Μονάδε̋ 5

Γ2β. Να γράψετε του̋ ζητούµενου̋ τύπου̋ για καθεµιά από
τι̋ παρακάτω λέξει̋ του κειµένου:
παισίν : την κλητική ενικού
ὤν : τη γενική ενικού θηλυκού γένου̋
ἄνδρε̋ : τη δοτική πληθυντικού
κάκιστο̋ : την αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο

γένο̋, στο συγκριτικό βαθµό
τούτων : την ονοµαστική πληθυντικού του

θηλυκού γένου̋.
Μονάδε̋ 5

Γ3α.  ἐµοὶ, ἄποροι, ἀγνοῆσαι, πάντων, ποιούµενο̋:
  να αναγνωρίσετε συντακτικώ̋ τι̋ παραπάνω λέξει̋
  του κειµένου.

Μονάδε̋ 5

Γ3β. Να µεταφέρετε τον πλάγιο λόγο στον ευθύ:
       «ἐγώ γάρ, ὦ ἄνδρε̋, πάντων ἄν ὁµολογήσαιµι εἶναι
         κάκιστο̋ ».

Μονάδε̋ 2,5

 Γ3γ. Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο τη̋ τελευταία̋
         περιόδου.

Μονάδε̋ 2,5


