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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ

Mουσικὴν [...] πᾶσι μὲν ἀνθρώποις ὄφελος ἀσκεῖν, Ἀρκάσι δὲ καὶ ἀναγκαῖον. [...] Παρὰ μόνοις γὰρ
Ἀρκάσι πρῶτον μὲν οἱ παῖδες ἐκ νηπίων ᾄδειν ἐθίζονται κατὰ νόμους τοὺς ὕμνους καὶ παιᾶνας, οἷς
ἕκαστοι κατὰ τὰ πάτρια τοὺς ἐπιχωρίους ἥρωας καὶ θεοὺς ὑμνοῦσι· μετὰ δὲ ταῦτα [...] πολλῇ φιλοτι-
μίᾳ χορεύουσι κατ’ ἐνιαυτὸν τοῖς Διονυσιακοῖς αὐληταῖς ἐν τοῖς θεάτροις [...]. Καὶ τῶν μὲν ἄλλων
μαθημάτων ἀρνηθῆναί τι μὴ γιγνώσκειν οὐδὲν αἰσχρὸν ἡγοῦνται, τήν γε μὴν ὠδὴν οὔτ’ ἀρνηθῆναι
δύνανται  διὰ  τὸ  κατ᾿  ἀνάγκην  πάντας  μανθάνειν,  οὔθ’  ὁμολογοῦντες  ἀποτρίβεσθαι  διὰ  τὸ  τῶν
αἰσχρῶν παρ’ αὐτοῖς νομίζεσθαι τοῦτο. [...] Ταῦτά τέ μοι δοκοῦσιν οἱ πάλαι παρεισαγαγεῖν οὐ τρυ-
φῆς καὶ περιουσίας χάριν, ἀλλὰ θεωροῦντες μὲν τὴν ἑκάστων αὐτουργίαν καὶ συλλήβδην τὸ τῶν
βίων ἐπίπονον καὶ σκληρόν, θεωροῦντες δὲ τὴν τῶν ἠθῶν αὐστηρίαν, ἥτις αὐτοῖς παρέπεται διὰ τὴν
τοῦ περιέχοντος ψυχρότητα καὶ στυγνότητα τὴν κατὰ τὸ πλεῖστον ἐν τοῖς τόποις ὑπάρχουσαν.

Πολύβιος, Ἱστορίαι  4.20.4-21.1

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.Να μεταφραστεί το απόσπασμα του κειμένου: « Μουσικὴν [….] πᾶσι … νομίζεσθαι τοῦτο. […] »

Μονάδες 4

2.Τί ήθελαν να πετύχουν οι Αρκάδες καθιερώνοντας την μουσική στην καθημερινότητα των νέων 
ανθρώπων; 

Μονάδες 2 

3. Να βρείτε μία λέξη του κειμένου με την οποία έχει ετυμολογική συγγένεια καθεμία από

    τις παρακάτω λέξεις.

 Γνώση  

 Θεατρικός  
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 Στυγερός 

 Μαθητής 

Μονάδες 2 

4. Χρησιμοποιώντας το ρήμα διδάσκω:

α. Να σχηματίσετε παράγωγες λέξεις της αρχαίας ελληνικής που να δηλώνουν:

 το πρόσωπο που ενεργεί: ὁ ………………….
 την ενέργεια / κατάσταση: ἡ ………………...

β. Να γράψετε επίθετα σε -τός και -τέος: …………….. / ………………………
 

Μονάδες 4 

5.  Να σχηματίσετε τους ζητούμενους τύπους στον Αόριστο β΄:

 ἄγω: γ΄ πληθυντικό οριστικής 

 ἁμαρτάνω: γ΄ ενικό ευκτικής 

 λέγω: β΄ ενικό προστακτικής 

 γίγνομαι: α΄ πληθυντικό υποτακτικής 

  ἔρχομαι: απαρέμφατο 

 εὑρίσκομαι: β΄ πληθυντικό προστακτικής 

 λανθάνομαι: γενική ενικού της μετοχής θηλυκού γένους 

 λείπομαι: β΄ενικό υποτακτικής

Μονάδες 4
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6. Να συμπληρώσετε τον πίνακα, διατηρώντας το πρόσωπο και τον αριθμό των ρημάτων.

    Οριστική      Υποτακτική         Ευκτική    Προστακτική

       ἐσώθης

         
λάβοιτε

         λειφθέντων

εἲπῃς

Μονάδες 2

7.  Να βρείτε και να αναγνωρίσετε πλήρως (εισαγωγή, συντακτικός ρόλος) τις δευτερεύουσες 
     oνοματικές προτάσεις στα παρακάτω παραδείγματα:

1. Σχεδὸν ἐγίγνωσκον ὅτι εἴη που πλησίον τὸ στράτευμα τῶν πολεμίων.

2. Νῦν οὖν φοβούμεθα μὴ τὰ κράτιστα ἀπωλέσαμεν.

Μονάδες 2

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 3 από 3


