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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κείμενο
Μουσικὴν [….] 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 φιλοτιμίᾳ χορεύουσι κατ’ ἐνιαυτὸν τοῖς Διονυσιακοῖς
αὐληταῖς ἐν τοῖς θεάτροις [….]. Καὶ τῶν μὲν ἄλλων μαθημάτων ἀρνηθῆναί τι μὴ
γιγνώσκειν οὐδὲν αἰσχρὸν ἡγοῦνται, τήν γε μὴν ᾠδὴν οὒτ’ ἀρνηθῆναι δύνανται διὰ τὸ
κατ’ ἀνάγκην πάντας μανθάνειν, οὒθ’ ὁμολογοῦντες ἀποτρίβεσθαι διὰ τὸ τῶν αἰσχρῶν
παρ’ αὐτοῖς νομίζεσθαι τοῦτο. […] Ταῦτά τέ μοι δοκοῦσιν οἱ πάλαι παρεισαγαγεῖν οὐ
τρυφῆς 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.

Ερωτήσεις
1. Ποιες συνήθειες των Αρκάδων αποδεικνύουν κατά τον Πολύβιο τη στενή σχέση
τους με τη μουσική και με το τραγούδι;
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2. Ποια σχέση αναγνωρίζει ο Πολύβιος ανάμεσα στη γεωγραφική θέση και το
κλίμα ενός τόπου και στις συνήθειες των κατοίκων;
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3. Χρησιμοποιώντας το ρήμα μανθάνω και το ρήμα χορεύω
α. να σχηματίσετε για καθεμιά μία παράγωγη λέξη που να δηλώνει:
i. το πρόσωπο που ενεργεί:
ii. την ενέργεια / κατάσταση:
β. να γράψετε ένα ομόρριζο επίθετο για καθεμιά:
Μονάδες 2

4. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της πρώτης στήλης με τις παράγωγές τους στη
δεύτερη στήλη:
τέμνω

λάθος

ἐπιφαίνω

τέρψις

λανθάνω

ἐπίφασις

τέρπω

τέμενος
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5. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται από τα ουσιαστικά παῖς και γυνή:
γυνή: δοτική πληθυντικού

παῖς: γενική πληθυντικού

κλητική ενικού

δοτική πληθυντικού
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6. Να γραφούν οι τύποι αορίστου β΄ οι οποίοι ζητούνται:
ἁμαρτάνω: γ’ πληθυντικό οριστικής αορίστου ε.φ.:
λέγω: β’ ενικό προστακτικής αορίστου ε.φ.:
γίγνομαι: γ’ ενικό ευκτικής αορίστου μ.φ.:
λαγχάνω: β’ πληθυντικό υποτακτικής αορίστου ε.φ.:
λαμβάνω: γ΄ ενικό προστακτικής αορίστου ε.φ.
φεύγω: απαρέμφατο αορίστου
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7. Να γραφούν οι τύποι του παθητικού μέλλοντα οι οποίοι ζητούνται:
κωλύομαι: γ’ενικό οριστικής παθητικού μέλλοντα:
πράττομαι: β’ πληθυντικό ευκτικής παθητικού μέλλοντα:
ἱδρύομαι: α’ πληθυντικό οριστικής παθητικού μέλλοντα:
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βλάπτομαι: απαρέμφατο παθητικού μέλλοντα:
κινδυνεύομαι: γ’ πληθυντικό οριστικής παθητικού μέλλοντα:
παιδεύομαι: ονομαστική αρσενικού της μετοχής του παθητικού μέλλοντα

Μονάδες 3

Σχολικό έτος 2019-2020

Σελίδα 4

