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¨ƬƧƤƦʹƯƱ ƭƨʽƨƯƱ
ƆƲƬƴƵƱƵƠƮƱƶƳ ƋƫƬƭƟ ƑƬƭƱƟƸƨƬƤ Ƈ 1, 1-4
¨ƬƵƵ̈Ƴ Ƨʺ Ƶ̈Ƴ ɒƲƨƵ̈Ƴ ƱʞƴƪƳ, Ƶ̈Ƴ ʸƯ ƧƬƤƯƱƪƵƬƭ̈Ƴ Ƶ̈Ƴ Ƨʸ
ɮƫƬƭ̈Ƴ, ɯ ʸƯ ƧƬƤƯƱƪƵƬƭʺ Ƶʾ Ʈƨ̖ƱƯ ɢƭ ƧƬƧƤƴƭƤƮƢƤƳ ɦƸƨƬ ƭƤʼ
ƵʺƯ ƦƠƯƨƴƬƯ ƭƤʼ ƵʺƯ ƤʞưƪƴƬƯ, ƧƬƽƨƲ ɢƨƬƲƢƤƳ Ƨƨ̖ƵƤƬ ƭƤʼ
ƸƲƽƯƱƶ, ɯ Ƨ’ ɮƫƬƭʺ ɢư ɦƫƱƶƳ ƨƲƬƦƢƯƨƵƤƬ, ʓƫƨƯ ƭƤʼ ƵƱʞƯƱƤ
ɦƴƸƪƭƨ ƬƭƲʾƯ ƤƲƨƭƭƮ̖ƯƱƯ ɒʾ ƵƱ̥ ɦƫƱƶƳ. ɨư Ʊʡ ƭƤʼ Ƨ̈ƮƱƯ
ʓƵƬ ƱʚƧƨƢƤ Ƶ̲Ư ɮƫƬƭ̲Ư ɒƲƨƵ̲Ư ƷƾƴƨƬ ɯ̖Ư ɢƦƦƢƯƨƵƤƬż ƱʚƫʸƯ
ƦʶƲ Ƶ̲Ư ƷƾƴƨƬ ʒƯƵƺƯ ɖƮƮƺƳ ɢƫƢƩƨƵƤƬ, ƱʅƱƯ ʏ ƮƢƫƱƳ ƷƾƴƨƬ
ƭƟƵƺ ƷƨƲƽƨƯƱƳ Ʊʚƭ ɔƯ ɢƫƬƴƫƨƢƪ ɖƯƺ ƷƠƲƨƴƫƤƬ, ƱʚƧ’ ɔƯ
ƶƲƬƟƭƬƳ ƤʚƵʾƯ ɢƫƢƩ̆ ƵƬƳ ɖƯƺ ̤ƬƵ̲Ư, ƱʚƧʸ Ƶʾ ̥Ʋ ƭƟƵƺ,
ƱʚƧ’ ɖƮƮƱ ƱʚƧʸƯ Ƶ̲Ư ɖƮƮƺƳ ƨƷƶƭƽƵƺƯ ɖƮƮƺƳ ɔƯ ɢƫƬƴƫƨƢƪ.
ƓʞƵ’ ɖƲƤ ƷƾƴƨƬ ƱʞƵƨ ƤƲʶ ƷƾƴƬƯ ɢƦƦƢƯƱƯƵƤƬ Ƥɿ ɒƲƨƵƤƢ, ɒƮƮʶ
ƨƷƶƭƽƴƬ ʸƯ ɯ̖Ư ƧƠưƤƴƫƤƬ ƤʚƵƟƳ, ƵƨƮƨƬƱƶƠƯƱƬƳ Ƨʸ ƧƬʶ ƵƱ̥
ɦƫƱƶƳ.
ɬƵƬ ʓƴƤ ʸƯ ƷƾƴƨƬ ɯ̖Ư ƤƲƤƦƢƯƨƵƤƬ, ƵʶƳ ƧƶƯƟƨƬƳ
ƵƱƾƵƺƯ ƲƽƵƨƲƱƯ ƭƱƬƩƽƨƫƤ, ʟƴƵƨƲƱƯ Ƨʸ ƵʶƳ ɢƯƨƲƦƨƢƤƳ
ɒƱƧƢƧƱƨƯ (ʓƨƲ ɢʼ Ƶ̲Ư ƤɾƴƫơƴƨƺƯ Ƨ̈ƮƱƯż Ʊʚ ƦʶƲ ɢƭ ƵƱ̥
ƱƮƮƟƭƬƳ ɾƧƨ̖Ư ɰ ƱƮƮƟƭƬƳ ɒƭƱ̥ƴƤƬ ƵʶƳ ƤɾƴƫơƴƨƬƳ ɢƮƟƥƱƨƯ,
ɒƮƮ’ ɒƯƟƤƮƬƯ ɦƸƱƯƵƨƳ ɢƸƲƪƴƟƨƫƤ, Ʊʚ ƸƲƪƴƟƨƯƱƬ ɦƴƸƱƨƯ)ż
ƵʶƳ Ƨ’ ɒƲƨƵʶƳ ƮƤƥƟƯƱƨƯ ɢƯƨƲƦơƴƤƯƵƨƳ ƲƽƵƨƲƱƯ, ʫƴƨƲ ƭƤʼ
ɢʼ Ƶ̲Ư ɖƮƮƺƯ ƵƨƸƯ̲Ưż ɕ ƦʶƲ Ƨƨ̖ ƤƫƽƯƵƤƳ ƱƬƨ̖Ư, ƵƤ̥ƵƤ
ƱƬƱ̥ƯƵƨƳ ƤƯƫƟƯƱƨƯ, ƱʅƱƯ ƱɾƭƱƧƱƱ̥ƯƵƨƳ ƱɾƭƱƧƽƱƬ ƦƢƯƱƯƵƤƬ
ƭƤʼ ƭƬƫƤƲƢƩƱƯƵƨƳ ƭƬƫƤƲƬƴƵƤƢż ƱʟƵƺ Ƨʺ ƭƤʼ Ƶʶ ʸƯ ƧƢƭƤƬƤ
ƲƟƵƵƱƯƵƨƳ ƧƢƭƤƬƱƬ ƦƬƯƽƨƫƤ, Ƶʶ Ƨʸ ƴƿƷƲƱƯƤ ƴƿƷƲƱƯƨƳ, Ƶʶ
Ƨ’ ɒƯƧƲƨ̖Ƥ ɒƯƧƲƨ̖ƱƬ.
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Ɔ.
Ɔʿ ƵƱ ƭƨʽƨƯƱ Ʊƶ ƴƤƳ ƧʽƯƨƵƤƬ ƯƤ ƦƲƟƹƨƵƨ ƴƵƱ
ƵƨƵƲʷƧƬʿ ƴƤƳ Ƶƪ ƨƵƟƷƲƤƴƪ ƵƱƶ ƤƱƴƟƴƤƵƱƳ: «¨ƬƵƵ̈Ƴ Ƨʺ
Ƶ̈Ƴ ɒƲƨƵ̈Ƴ ƱʞƴƪƳ … ƵƨƮƨƬƱƶƠƯƱƬƳ Ƨʸ ƧƬʶ ƵƱ̥ ɦƫƱƶƳ.»
ƐƱƯʷƧƨƳ 10
Ƈ. ƑƤ ƤƤƯƵơƴƨƵƨ ƴƵƤ ƤƲƤƭʷƵƺ:
Ƈ1.

Ɛƨ ƥƟƴƪ ƵƱ ƤƭƽƮƱƶƫƱ ƵơƤ ƵƱƶ ƭƨƬƠƯƱƶ «ƓʞƵ’
ɖƲƤ ƷƾƴƨƬ ... ƵƨƮƨƬƱƶƠƯƱƬƳ Ƨʸ ƧƬʶ ƵƱ̥ ɦƫƱƶƳ.»,
ƱƬƤ ƨƢƯƤƬ ƪ ƟƱƹƪ ƵƱƶ ƆƲƬƴƵƱƵƠƮƪ ƦƬƤ Ƶƪ ƦƠƯƨƴƪ
ƵƪƳ ƪƫƬƭơƳ ƤƲƨƵơƳ ƭƤƬ ƴƨ ƵƬ ƧƬƤƷƱƲƱƱƬƨƢƵƤƬ Ƥƽ
ƵƪƯ
ƤƲƬƴƵƱƭƲƤƵƬƭơ
ƤƯƵƢƮƪƹƪ,
ƽƺƳ
ƤƶƵơ
ƨƭƷƲƟƩƨƵƤƬ ƭƤƬ Ƥƽ ƵƱƯ ƗƱƷƱƭƮơ ƴƵƱ ƨươƳ
ƤƽƴƤƴƤ Ƥƽ ƵƪƯ ƆƯƵƬƦƽƯƪ, ƴƵƢƸƱƬ 37-38 (ƪ
ƆƯƵƬƦƽƯƪ ƤƨƶƫƾƯƨƵƤƬ ƴƵƪƯ ƤƧƨƮƷơ ƵƪƳ ƍƴơƯƪ):
«ƠƵƴƬ ƠƸƱƶƯ ƵƤ ƲƟƦƤƵƤ ƦƬƤ ƴƠƯƤ ƵƿƲƤ, ƭƤƬ
ƦƲơƦƱƲƤ ƫƤ ƤƱƧƨƢưƨƬƳ ƤƯ ƨƢƴƤƬ Ƥƽ Ƶƪ Ʒƾƴƪ ƴƱƶ
ƦƨƯƯƤƢƤ ơ ƧƨƬƮơ, ƤƲƽƮƱ Ʊƶ ƭƤƵƟƦƨƴƤƬ Ƥƽ
ƮƤƲơ ƦƨƯƬƟ.»
ƐƱƯʷƧƨƳ 15

Ƈ2.

ƔƱƬƱ ƨƢƯƤƬ ƵƱ ƨƲƬƨƸƽƨƯƱ ƵƺƯ ƨƯƯƱƬƿƯ «ƧƾƯƤƬƳ»
ƭƤƬ «ɢƯƠƲƦƨƬƤ» ƴƵƪƯ ƤƲƬƴƵƱƵƨƮƬƭơ ƷƬƮƱƴƱƷƢƤ ƭƤƬ
ƿƳ Ʊ ƆƲƬƴƵƱƵƠƮƪƳ ƵƬƳ ƸƲƪƴƬƱƱƬƨƢ ƴƵƤ ƧƾƱ
ƨƨƬƲƬƭƟ ƤƲƤƧƨƢƦƤƵƤ ƵƪƳ ƧƨƾƵƨƲƪƳ ƤƲƤƦƲƟƷƱƶ
ƵƱƶ ƭƨƬƠƯƱƶ ƦƬƤ ƵƬƳ ƤƬƴƫơƴƨƬƳ ƭƤƬ ƵƬƳ ƵƠƸƯƨƳ,
ƲƱƭƨƬƠƯƱƶ ƯƤ ƱƲƢƴƨƬ ƵƬƳ ƪƫƬƭƠƳ ƤƲƨƵƠƳ;
ƐƱƯʷƧƨƳ 15

Ƈ3.

ƔƿƳ ƪ ƤƲƱƶƴƢƤ ƵƱƶ ƉƾƧƱưƱƶ ƵƱƶ ƎƯƢƧƬƱƶ ƴƵƪƯ
ƆƭƤƧƪƢƤ
ƨƠƧƲƤƴƨ
ƴƵƪ
ƧƬƤƽƲƷƺƴƪ
ƵƪƳ
ƲƱƴƺƬƭƽƵƪƵƤƳ ƵƱƶ ƆƲƬƴƵƱƵƠƮƪ;
ƐƱƯƟƧƨƳ 10

Ƈ4.

ƑƤ ƦƲƟƹƨƵƨ ƧƾƱ ƱƽƲƲƬƩƨƳ ƮƠưƨƬƳ ƵƪƳ ƤƲƸƤƢƤƳ ơ ƵƪƳ
ƯƠƤƳ ƨƮƮƪƯƬƭơƳ ƦƮƿƴƴƤƳ, ƤƮƠƳ ơ ƴƾƯƫƨƵƨƳ, ƦƬƤ
ƭƤƫƨƬƟ Ƥƽ ƵƬƳ ƤƲƤƭƟƵƺ ƮƠưƨƬƳ ƵƱƶ ƭƨƬƠƯƱƶ:
ƷƠƲƨƴƫƤƬ, ƧƠưƤƴƫƤƬ, ƵƨƮƨƬƱƶƠƯƱƬƳ, ƭƱƬƩƽƨƫƤ, ɾƧƨ̖Ư.
ƐƱƯƟƧƨƳ 10
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ƆƧʽƧƤƭƵƱ ƭƨʽƨƯƱ
ƌƱƶƭƶƧƢƧƱƶ ƍƴƵƱƲƬƿƯ Ɖ 115
ƎƤʼ ɚƲƦƨ̖ƱƬ ƭƤƵʶ ƵʾƯ ƸƲƽƯƱƯ ƵʾƯ ƤʚƵʾƯ ɢƴƥƤƮƽƯƵƨƳ ɢƳ
ƵʺƯ ƚƮƨƬƤƴƢƤƯ ƭƤʼ ƮƱƸƬƴƫƠƯƵƨƳ 1 ʛƽ Ƶƨ ƚƮƨƬƤƴƢƺƯ ƭƤʼ Ƶ̲Ư
ƴƷƨƵƠƲƺƯ ƷƶƦƟƧƺƯ ƧƬƨƷƫƟƲƪƴƤƯ ʧƳ ʎƦƧƱơƭƱƯƵƤ. ƭƤʼ Ʊɿ ɢƭ
Ƶ̈Ƴ ƔƾƮƱƶ ɚƫƪƯƤ̖ƱƬ ƏƤƭƨƧƤƬƱƯƢƺƯ ƱƮƮʺƯ ƮƨƢƤƯ ɦƮƤƥƱƯż
ƭƤʼ ƏƤƭƨƧƤƬƽƯƬƱƬ ƧƬ’ ƤʚƵʾ ƵʶƳ ʸƯ ƴƱƯƧʶƳ ƱʚƧ’ ʩƳ 2
ɒƷƠƯƵƨƳ ɢƱƮƠƱƶƯ ƤʚƵƱ̖Ƴ, ɢƭơƲƶưƤƯ Ƨʸ ƨʂ ƵƬƳ ƥƱƾƮƨƵƤƬ ƤƲʶ
ƴƷ̲Ư ɚƫƪƯƤƢƱƶƳ Ʈ̇ƩƨƴƫƤƬ 3 . ƭƤʼ ƎƱƲƢƯƫƬƱƬ ɢƱƮƠƪƴƤƯ ɾƧƢƺƯ
ƵƬƯ̲Ư ƧƬƤƷƱƲ̲Ư ɧƯƨƭƤ ƵƱ̖Ƴ ɚƫƪƯƤƢƱƬƳż Ʊɿ Ƨ’ ɖƮƮƱƬ
ƔƨƮƱƱƯƯơƴƬƱƬ ɯƴƾƸƤƩƱƯ. ƨʅƮƱƯ Ƨʸ ƭƤʼ Ʊɿ ƐơƮƬƱƬ Ƶ̲Ư
ɚƫƪƯƤƢƺƯ ƵƱ̥ ƨƲƬƵƨƬƸƢƴƤƵƱƳ Ƶʾ ƭƤƵʶ ƵʺƯ ɒƦƱƲʶƯ
ƲƱƴƥƤƮƽƯƵƨƳ ƯƶƭƵƽƳ, ƭƤʼ ɖƯƧƲƤƳ Ƶƨ ɒƠƭƵƨƬƯƤƯ ƭƤʼ
ɢƴƨƯƨƦƭƟƨƯƱƬ ƴ̖ƵƽƯ Ƶƨ ƭƤʼ ʓƴƤ Ʈƨ̖ƴƵƤ ɢƧƾƯƤƯƵƱ ƸƲơƴƬƤ
ɒƯƤƸƺƲơƴƤƯƵƨƳ ɯƴƾƸƤƩƱƯ.
----------1. ƮƱƸƢƩƱƤƬ = ƠƷƵƺ ƴƨ ƨƯƠƧƲƤ
2. ʩƳ = ƨ ƤƶƵƽƯ ƵƱƯ ƵƲƽƱ
3. Ʈ̇ƩƱƤƬ = ƮƤƷƶƲƤƦƺƦƿ, ƮƪƴƵƨƾƺ

ƈ.

ƑƤ ƦƲƟƹƨƵƨ ƴƵƱ ƵƨƵƲʷƧƬʿ ƴƤƳ Ƶƪ ƨƵƟƷƲƤƴƪ ƵƱƶ
ƭƨƬƠƯƱƶ.
ƐƱƯʷƧƨƳ 20

ƈ1.Ƥ.

ƑƤ ƦƲƟƹƨƵƨ ƵƱƶƳ ƩƪƵƱƾƨƯƱƶƳ ƵƾƱƶƳ ƦƬƤ ƭƤƫƨƬƟ
Ƥƽ ƵƬƳ ƤƲƤƭƟƵƺ ƮƠưƨƬƳ ƵƱƶ ƭƨƬƠƯƱƶ:
ɦƮƤƥƱƯ
ɢƱƮƠƱƶƯ
ɢƭơƲƶưƤƯ
ƨʅƮƱƯ

: ƵƱ ƤƤƲƠƷƤƵƱ ƤƲƤƭƨƬƠƯƱƶ ƴƵƪƯ ƢƧƬƤ
ƷƺƯơ.
: ƵƱ ƧƨƾƵƨƲƱ ƨƯƬƭƽ ƲƽƴƺƱ ƲƱƴƵƤƭƵƬƭơƳ ƤƱƲƢƴƵƱƶ ƴƵƪƯ ƢƧƬƤ ƷƺƯơ.
: ƵƱ ƵƲƢƵƱ ƨƯƬƭƽ ƲƽƴƺƱ ƨƶƭƵƬƭơƳ
ƠƮƮƱƯƵƤ ƴƵƪƯ ƢƧƬƤ ƷƺƯơ.
: ƵƱ ƧƨƾƵƨƲƱ ƮƪƫƶƯƵƬƭƽ ƲƽƴƺƱ
ƶƱƵƤƭƵƬƭơƳ ƨƯƨƴƵƿƵƤ ƴƵƪ Ơƴƪ ƷƺƯơ.
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ƲƱƴƥƤƮƽƯƵƨƳ

ƈ1.ƥ.

: ƵƱ ƧƨƾƵƨƲƱ ƨƯƬƭƽ ƲƽƴƺƱ ƱƲƬƴƵƬƭơƳ
ƵƱƶ ƢƧƬƱƶ ƸƲƽƯƱƶ.
ƐƱƯʷƧƨƳ 5

ƑƤ ƦƲʷƹƨƵƨ ƵƱƶƳ ƩƪƵƱƾƨƯƱƶƳ ƵˁƱƶƳ ƦƬƤ ƭƤƫƨƬʷ
Ƥʿ ƵƬƳ ƤƲƤƭʷƵƺ ƮʹưƨƬƳ ƵƱƶ ƭƨƬʹƯƱƶ :
ƷƶƦƟƧƺƯ
ƱƮƮơƯ
ƴƱƯƧƟƳ
ƵƬƯ̲Ư

:
:
:
:

ƨƲƬƵƨƬƸƢƴƤƵƱƳ :
ƈ2.Ƥ.

Ƶƪ ƧƱƵƬƭʻ ƨƯƬƭƱƾ.
ƵƱ ƨƢƲƲƪƤ ƴƵƱƯ ƫƨƵƬƭƽ ƥƤƫƽ.
ƵƪƯ ƤƬƵƬƤƵƬƭơ ƨƯƬƭƱƾ.
ƵƪƯ ƤƬƵƬƤƵƬƭơ ƮƪƫƶƯƵƬƭƱƾ ƴƵƱ
ƢƧƬƱ ƦƠƯƱƳ.
Ƶƪ ƦƨƯƬƭơ ƮƪƫƶƯƵƬƭƱƾ.
ƐƱƯʷƧƨƳ 5

ƑƤ ƦƢƯƨƬ ƮơƲƪƳ ƴƶƯƵƤƭƵƬƭơ ƤƯƤƦƯƿƲƬƴƪ ƵƺƯ
ƤƲƤƭƟƵƺ ƮƠưƨƺƯ ƭƤƬ ƷƲƟƴƨƺƯ:
ʛʾ ƚƮƨƬƤƴƢƺƯ, ƧƬ’ ƤʚƵƽ, ƤʚƵƱ̖Ƴ, ɾƧƢƺƯ, ƯƶƭƵƽƳ,
ɒƯƤƸƺƲơƴƤƯƵƨƳ.
ƐƱƯƟƧƨƳ 6

ƈ2.ƥ. ƑƤ ƨƵƤƵƲƠƹƨƵƨ ƵƪƯ ƨƲƢƱƧƱ «ƭƤʼ Ʊɿ ɢƭ Ƶ̈Ƴ ƔƾƮƱƶ ...
ɦƮƤƥƱƯ» ƴƨ ƮƟƦƬƱ ƮƽƦƱ, ƸƲƪƴƬƱƱƬƿƯƵƤƳ ƤƤƲƨƷƤƵƬƭơ ƴƾƯƵƤưƪ, ƨ ƨưƟƲƵƪƴƪ Ƥƽ ƵƪƯ ƲƽƵƤƴƪ
«ƱʡƵƱƬ ɦƮƨƦƱƯ».
ƐƱƯƟƧƨƳ 4

Ɠ¨ƋƈƍƉƗ ƈƍƆ ƘƓƙƗ ƉƒƉƘƆƊƓƐƉƑƓƙƗ
1. ƗƵƱ ƵƨƵƲƟƧƬƱ ƯƤ ƦƲƟƹƨƵƨ ƽƯƱƯ ƵƤ ƲƱƭƤƵƤƲƭƵƬƭƟ
(ƪƨƲƱƪƯƢƤ, ƨưƨƵƤƩƽƨƯƱ ƟƫƪƤ, ƭƤƵƨƾƫƶƯƴƪ). ƑƤ ƪƯ
ƤƯƵƬƦƲƟƹƨƵƨ ƵƤ ƫƠƤƵƤ ƴƵƱ ƵƨƵƲƟƧƬƱ.
2. ƑƤ ƦƲƟƹƨƵƨ ƵƱ ƱƯƱƤƵƨƿƯƶƽ ƴƤƳ ƴƵƱ ƟƯƺ ƠƲƱƳ ƵƺƯ
ƷƺƵƱƤƯƵƬƦƲƟƷƺƯ ƤƠƴƺƳ ƽƮƬƳ ƴƤƳ ƤƲƤƧƱƫƱƾƯ. ¨ƨƯ
ƨƬƵƲƠƨƵƤƬ ƯƤ ƦƲƟƹƨƵƨ ƭƤƬƟ ƟƮƮƪ ƴƪƨƢƺƴƪ. ƎƤƵƟ ƵƪƯ
ƤƱƸƿƲƪƴơ ƴƤƳ ƯƤ ƤƲƤƧƿƴƨƵƨ ƤƩƢ ƨ ƵƱ ƵƨƵƲƟƧƬƱ ƭƤƬ
ƵƤ ƷƺƵƱƤƯƵƢƦƲƤƷƤ.
ƘƉƏƓƗ 4ƋƗ ƆƔƓ 5 ƗƉƏƍ¨ƉƗ

ƆƕƛƋ 5ƋƗ ƗƉƏƍ¨ƆƗ

3. ƑƤ ƤƤƯƵơƴƨƵƨ ƴƵƱ ƵƨƵƲƟƧƬƽ ƴƤƳ ƴƨ ƽƮƤ ƵƤ ƫƠƤƵƤ.
4. ƑƤ ƦƲƟƹƨƵƨ ƵƬƳ ƤƤƯƵơƴƨƬƳ ƴƤƳ ƽƯƱƯ ƨ Ʈƨ ơ ƤƾƲƱ
ƴƵƶƮƽ ƧƬƤƲƭƨƢƤƳ ƭƤƬ ƽƯƱƯ ƤƯƨưƢƵƪƮƪƳ ƨƮƟƯƪƳ.
5. ƎƟƫƨ ƤƟƯƵƪƴƪ ƨƬƴƵƪƱƯƬƭƟ ƵƨƭƪƲƬƺƠƯƪ ƨƢƯƤƬ
ƤƱƧƨƭƵơ.
6. ¨ƬƟƲƭƨƬƤ ƨưƠƵƤƴƪƳ: ƵƲƨƬƳ (3) ƿƲƨƳ ƨƵƟ Ƶƪ ƧƬƤƯƱơ ƵƺƯ
ƷƺƵƱƤƯƵƬƦƲƟƷƺƯ.
7. ƛƲƽƯƱƳ ƧƶƯƤƵơƳ ƤƱƸƿƲƪƴƪƳ: 10.00 ..
KƆƏƋ ƉƔƍƘƙƛƍƆ
ƘƉƏƓƗ ƐƋƑƙƐƆƘƓƗ

ƘƉƏƓƗ 5ƋƗ ƆƔƓ 5 ƗƉƏƍ¨ƉƗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

∆ιδαγμένο κείμενο
Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3
Ὅτ’ οὖν ἁθροισθεῖεν, ἠδίκουν ἀλλήλους ἅτε οὐκ ἔχοντες
τὴν
πολιτικὴν
τέχνην,
ὥστε
πάλιν
σκεδαννύμενοι
διεφθείροντο. Ζεὺς οὖν δείσας περὶ τῷ γένει ἡμῶν μὴ
ἀπόλοιτο πᾶν, Ἑρμῆν πέμπει ἄγοντα εἰς ἀνθρώπους αἰδῶ τε
καὶ δίκην, ἵν’ εἶεν πόλεων κόσμοι τε καὶ δεσμοὶ φιλίας
συναγωγοί. Ἐρωτᾷ οὖν Ἑρμῆς ∆ία τίνα οὖν τρόπον δοίη
δίκην καὶ αἰδῶ ἀνθρώποις· «Πότερον ὡς αἱ τέχναι
νενέμηνται, οὕτω καὶ ταύτας νείμω; Νενέμηνται δὲ ὧδε· εἷς
ἔχων ἰατρικὴν πολλοῖς ἱκανὸς ἰδιώταις, καὶ οἱ ἄλλοι
δημιουργοί· καὶ δίκην δὴ καὶ αἰδῶ οὕτω θῶ ἐν τοῖς
ἀνθρώποις, ἢ ἐπὶ πάντας νείμω;» «Ἐπὶ πάντας,» ἔφη ὁ Ζεύς,
«καὶ πάντες μετεχόντων· οὐ γὰρ ἂν γένοιντο πόλεις, εἰ
ὀλίγοι αὐτῶν μετέχοιεν ὥσπερ ἄλλων τεχνῶν· καὶ νόμον γε
θὲς παρ’ ἐμοῦ τὸν μὴ δυνάμενον αἰδοῦς καὶ δίκης μετέχειν
κτείνειν ὡς νόσον πόλεως.» Οὕτω δή, ὦ Σώκρατες, καὶ διὰ
ταῦτα οἵ τε ἄλλοι καὶ Ἀθηναῖοι, ὅταν μὲν περὶ ἀρετῆς
τεκτονικῆς ᾖ λόγος ἢ ἄλλης τινὸς δημιουργικῆς, ὀλίγοις
οἴονται μετεῖναι συμβουλῆς, καὶ ἐάν τις ἐκτὸς ὢν τῶν ὀλίγων
συμβουλεύῃ, οὐκ ἀνέχονται, ὡς σὺ φῄς —εἰκότως, ὡς ἐγώ
φημι— ὅταν δὲ εἰς συμβουλὴν πολιτικῆς ἀρετῆς ἴωσιν, ἣν δεῖ
διὰ δικαιοσύνης πᾶσαν ἰέναι καὶ σωφροσύνης, εἰκότως
ἅπαντος ἀνδρὸς ἀνέχονται, ὡς παντὶ προσῆκον ταύτης γε
μετέχειν τῆς ἀρετῆς ἢ μὴ εἶναι πόλεις.

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να γράψετε στο
τετράδιό σας τη μετάφραση του αποσπάσματος: «Ὅτ’ οὖν
ἁθροισθεῖεν . . . κτείνειν ὡς νόσον πόλεως.»
Μονάδες 10
Β. Να απαντήσετε στα παρακάτω:
Β1.

Ποιο είναι το περιεχόμενο των όρων «αἰδώς» και
«δίκη» και ποιος ο ρόλος τους στη συγκρότηση των
πολιτικών κοινωνιών;
Μονάδες 10

Β2.

Πώς δικαιολογείται η διά νόμου θανάτωση όσων
δεν μετέχουν στην αιδώ και τη δίκη, παρόλο που
όλοι τις έχουν δεχτεί ως δώρα από τον ∆ία;
Μονάδες 10

Β3.

«ὅταν δὲ εἰς συμβουλὴν ... ἢ μὴ εἶναι πόλεις». Με
βάση το χωρίο του πρωτότυπου κειμένου και το
μεταφρασμένο
κείμενο
που
ακολουθεί,
να
αναλύσετε τη θέση των δύο συνομιλητών, του
Σωκράτη και του Πρωταγόρα, για το διδακτό ή το
μη διδακτό της αρετής.
Πλάτωνος Πρωταγόρας 319c7-319d7
«Για τα θέματα λοιπόν που θεωρούν [οι Αθηναίοι]
ότι
εξαρτώνται
από
κάποια
συγκεκριμένη
τεχνογνωσία, έτσι ενεργούν. Όταν όμως πρέπει να
αποφασιστεί κάποιο ζήτημα που αφορά τη
διοίκηση της πόλεως, σηκώνεται και δίνει τις
συμβουλές του γι’ αυτό εξίσου και ο οικοδόμος, και
ο σιδεράς, και ο έμπορος ή ο ναυτικός, και ο
πλούσιος, και ο φτωχός, και αυτός που είναι από
μεγάλο γένος, και αυτός που δεν είναι από κάποια
γενιά σπουδαία. Και κανένας δεν τους ψέγει γι’
αυτό, όπως τους προηγούμενους: γιατί εσύ, χωρίς
να έχεις διδαχτεί από πουθενά αυτό το πράγμα και
χωρίς να έχεις δάσκαλο σ’ αυτό το θέμα, θέλεις
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

τώρα να δώσεις και συμβουλές. Άρα, είναι
προφανές πως δεν θεωρούν ότι το πράγμα αυτό
είναι κάτι που διδάσκεται.»
Μονάδες 10
Β4.

Να αναφερθείτε στην επαγωγική μέθοδο του
Σωκράτη ως εργαλείο αναζήτησης των ηθικών
εννοιών.
Μονάδες 10

Β5.

Να γράψετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό της νέας
ελληνικής γλώσσας, απλό ή σύνθετο, για καθεμιά
από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:
ἁθροισθεῖεν,
σκεδαννύμενοι,
διεφθείροντο,
ἀπόλοιτο,
ἄγοντα,
δοίη,
νενέμηνται,
θῶ,
μετεχόντων, γένοιντο.
Μονάδες 10
Αδίδακτο κείμενο
Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα IV, ii 25-27

Oὕτως ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη, ὁ μὴ εἰδὼς τὴν αὑτοῦ δύναμιν
ἀγνοεῖν ἑαυτόν. Ἐκεῖνο δὲ οὐ φανερόν, ἔφη, ὅτι διὰ μὲν τὸ
εἰδέναι ἑαυτοὺς πλεῖστα ἀγαθὰ πάσχουσιν ἄνθρωποι, διὰ δὲ
τὸ ἐψεῦσθαι ἑαυτῶν πλεῖστα κακά; οἱ μὲν γὰρ εἰδότες
ἑαυτοὺς τά τε ἐπιτήδεια ἑαυτοῖς ἴσασι καὶ διαγιγνώσκουσιν
ἅ τε δύνανται καὶ ἃ μή· καὶ ἃ μὲν ἐπίστανται πράττοντες
πορίζονταί τε ὧν δέονται καὶ εὖ πράττουσιν, ὧν δὲ μὴ
ἐπίστανται
ἀπεχόμενοι
ἀναμάρτητοι
γίγνονται
καὶ
διαφεύγουσι τὸ κακῶς πράττειν· διὰ τοῦτο δὲ καὶ τοὺς
ἄλλους ἀνθρώπους δυνάμενοι δοκιμάζειν καὶ διὰ τῆς τῶν
ἄλλων χρείας τά τε ἀγαθὰ πορίζονται καὶ τὰ κακὰ
φυλάττονται.
Γ.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του
κειμένου.
Μονάδες 20
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Γ1.α.

Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά
από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:
ἔφη

: το
πρώτο
πληθυντικό
οριστικής ενεστώτα.

πρόσωπο

εἰδέναι

: το τρίτο ενικό πρόσωπο ευκτικής του
ίδιου χρόνου.

πάσχουσιν

: το δεύτερο ενικό πρόσωπο ευκτικής
μέλλοντα.

ἐψεῦσθαι

: το δεύτερο πληθυντικό
οριστικής υπερσυντελίκου.

πρόσωπο

διαγιγνώσκουσιν : το
δεύτερο
ενικό
πρόσωπο
προστακτικής αορίστου β΄ στην ίδια
φωνή.
Μονάδες 5
Γ1.β.

Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά
από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου :
τὴν δύναμιν

: την κλητική ενικού.

πλεῖστα

: την αιτιατική ενικού του αρσενικού
γένους στον θετικό βαθμό.

οἱ εἰδότες

: τη δοτική πληθυντικού.

ἅ

: τη δοτική ενικού στο ίδιο γένος.

κακῶς

: τον υπερθετικό βαθμό.
Μονάδες 5

Γ2.α.

Να γίνει πλήρης συντακτική
παρακάτω λέξεων και φράσεων:

αναγνώριση

των

ἀγνοεῖν, διὰ τὸ ἐψεῦσθαι, ἑαυτοῖς, ὧν (το πρώτο
κατά σειρά), ἀναμάρτητοι, τῶν ἄλλων.
Μονάδες 6

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Γ2.β. «ὅτι διὰ μὲν τὸ εἰδέναι … ἄνθρωποι», «καὶ ἃ μὲν
ἐπίστανται»: να αναγνωρίσετε το είδος και τον
συντακτικό ρόλο των προτάσεων.
Μονάδες 4
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και
τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μαύρο
στυλό διαρκείας και μόνον ανεξίτηλης μελάνης.
5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι
αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

