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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

 

Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιµασία  

στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία (15΄) 

 

Πρόταση για επιλογή αποσπάσµατος από τη διδακτική ενότητα §§14-16 

 

Ονοµατεπώνυµο µαθητή...........................................�.. 

Μάθηµα: Αρχαία Ελληνικά Κατεύθυνσης: Ἰσοκράτους Περὶ Εἰρήνης  
Τάξη:.......................... Ηµεροµηνία .................................................... 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
«Ὅ καὶ πάντων ἐστὶ δεινότατον, ὅτι τοῖς µὲν ἐκφέρουσιν εἰς τοὺς ἄλλους 
Ἕλληνας τὰ τῆς πόλεως ἁµαρτήµατα τοσαύτην ἔχετε χάριν ὅσην οὐδὲ τοῖς 
εὖ ποιοῦσι, πρὸς δὲ τοὺς ἐπιπλήττοντας καὶ νουθετοῦντας ὑµᾶς οὕτω 
διατίθεσθε δυσκόλως ὥσπερ πρὸς τοὺς κακὸν τι τὴν πόλιν 
ἐργαζοµένους.» 

 

Α. Να µεταφράσετε το απόσπασµα:  

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

Μονάδες 30 (6) 
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Β. Ερωτήσεις 

1. Να υπογραµµίσετε στο κείµενο τις λέξεις που χρησιµοποιεί ο 

Ισοκράτης για να καταγγείλει τη φθορά των θεσµών στην Αθηναϊκή 

δηµοκρατία µέσα από την καθηµερινή συµπεριφορά των πολιτών και 

να σχηµατίσετε στη νεοελληνική τους συλλογισµούς από τους οποίους 

προκύπτουν οι καταγγελίες αυτές. 

Μονάδες 40 (8) 

 

 

2. α) Πώς εκδηλώνει τη θέση του ο ρήτορας στο χωρίο, µε λογικά 

επιχειρήµατα ή µε παραδείγµατα;  

β)  Σε ποιο είδος ρητορικού λόγου ανήκει ο λόγος που απευθύνει στους 

συµπολίτες του ο Ισοκράτης; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας µε 

στοιχεία του χωρίου. 

Μονάδες 30 (6) 

 

 
Τµήµα της Αρχαίας Αγοράς στη σύγχρονη Αθήνα
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Ωριαία γραπτή δοκιµασία 50 

στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία (45΄) 

 

Πρόταση για επιλογή αποσπάσµατος από τη διδακτική ενότητα §§14-16 

 

Ονοµατεπώνυµο µαθητή............................................. 

Μάθηµα: Αρχαία Ελληνικά Κατεύθυνσης: Ἰσοκράτους Περὶ Εἰρήνης  
Τάξη:.......................... Ηµεροµηνία .................................................... 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

«Φηµί ...  συµφερούσας» 
 

Α. Να µεταφράσετε το απόσπασµα: 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

    Μονάδες 10 (2) 

 

 

                                                
50  α) Η σύνθεση του συγκεκριµένου κριτηρίου αξιολόγησης έγινε χωρίς να συµπεριληφθεί 

αδίδακτο κείµενο. Προσαρµοσµένη αναλόγως είναι και η βαθµολογία. β) Είναι ευνόητο 
ότι η επιλογή των ερωτήσεων κάθε δοκιµασίας (κριτηρίου) πρέπει να γίνεται σε σχέση 
µε τον χρόνο που έχει διατεθεί για την επεξεργασία της ενότητας αλλά και τον χρόνο 
που διέθεσαν για µελέτη κι επανάληψη οι µαθητές, αφού η εξέταση πραγµατοποιείται 
κατά τη ροή του σχολικού προγράµµατος. γ) Είναι επίσης δεδοµένο πριν ξεκινήσει η 
εξέταση ότι ελέγχεται αν ο χρόνος που έχουν οι µαθητές για να απαντήσουν είναι 
αρκετός και ότι σε περίπτωση δυσλειτουργίας του σχολικού προγράµµατος η 
διατύπωση κάθε ερώτησης ή µέρους της πρέπει να µπορεί να µεταβληθεί ώστε η 
δοκιµασία (κριτήριο) να είναι πάντοτε εντός των προκαθορισµένων παιδαγωγικών 
ορίων (χρόνος και βαθµός δυσκολίας). 
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Β. Ερωτήσεις 

 

1. Να επισηµάνετε τις αντιθέσεις που κατά τον Ισοκράτη, απεικονίζουν 

την αλλαγή του ήθους της Αθηναϊκής κοινωνίας και να αναπτύξετε 

αυτή που κατά τη γνώµη σας είναι περισσότερο σηµαντική.  

Μονάδες 10 (2) 

 

2. Γιατί πρέπει, κατά τον Ισοκράτη, να προηγηθεί η συζήτηση για την 

εσωτερική αναδιάρθρωση του κράτους και να ακολουθήσει η συζήτηση 

για τη σύναψη της ειρήνης; (Οὐδὲν γὰρ ὄφελος... βουλευσώµεθα). 

Μονάδες 10 (2) 

 

3. Να διατυπώσετε µε ακρίβεια και σε τρίτο πρόσωπο την πρόταση του 

ρήτορα προς τους Αθηναίους και να βρείτε τα στοιχεία που την 

υποστηρίζουν στο µεταφρασµένο απόσπασµα που ακολουθεί: «Αν µε 
ακούσετε προσεκτικά µέχρι το τέλος, νοµίζω πως όλοι σας θα 
καταλογίσετε µεγάλη απερισκεψία και παραφροσύνη σ� εκείνους που 
θεωρούν πως η αδικία είναι πλεονέκτηµα και σ� εκείνους που 
κατέχουν µε τη βία ξένες πόλεις και δεν συλλογίζονται τις συµφορές 
που προέρχονται από τέτοιου είδους ενέργειες» (§ 17). 

Μονάδες 10 (2) 

 

4. «Ὅµως δὲ καὶ τούτων ὑπαρχόντων οὐκ ἂν ἀποσταίην ὧν διενοήθην»: 
Ποια στάση ζωής εκδηλώνει ως άνθρωπος και πολίτης ο Ισοκράτης µε 

αυτή τη δήλωση; Να σηµειώσετε µε Χ τα συναισθήµατα, τους 

χαρακτηρισµούς και τις αντιδράσεις που επιλέγετε ως απάντηση. 

αποφασιστικότητα  !  πατριωτισµός  ! 

ατολµία   !  κοινωνικότητα       ! 

γενναιότητα  !  ανθρωποφοβία ! 

πάθος   !  υπευθυνότητα  ! 

ανεντιµότητα  !  φιλοχρηµατία  ! 

Μονάδες 10 (2) 
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5.  ∆ιανοούµαι, αφροσύνη, φροντιστήριο, εκφορά, πρόθεση, οφελήµατα: 
Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις που δίνονται  µε άλλες λέξεις από το 

κείµενο µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.  

Μονάδες 10 (2)  

 
 
 

 

Η Ειρήνη του Κηφισόδοτου.  
Ρωµαϊκό αντίγραφο στο Μουσείο του Μονάχου 
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