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I. Κείμενο

[...] Φύσει μέν ούν αϊσθησιν έχοντα γ ίγνετα ι τά ζφα, έκ δέ ταύτης τοΐς μέν 
αύτών  ούκ έγγίγνετα ι μνήμη, τοΐς δ' έγγίγνεται. καί διά τούτο ταύτα 
φρονιμώτερα καί μαθητικώτερα τών μή δυναμένων μνημονεύειν έστί, 
φρόνιμα μέν άνευ τού μανθάνειν όσα μή δύναται τών ψόφων 
άκούειν οιον μέλιττα καν εϊ τι τοιούτον άλλο γένος ζφων έστί, μανθάνει δ' 
όσα προς τή μνήμη καί ταύτην έχει τήν αϊσθησιν. τά μέν ούν άλλα ταΐς 
φαντασίαις ζή καί ταΐς μνήμαις, εμπειρίας δέ μετέχει μικρόν: τό δέ τών 
ανθρώπων γένος καί τέχνη καί λογισμοίς. γ ίγνετα ι δ' έκ τής μνήμης 
έμπειρία τοΐς άνθρώποις: αί γάρ πολλαί μνήμαι τού αύτού πράγματος 
μιάς έμπειρίας δύναμιν άποτελούσιν. καί δοκεΐ σχεδόν έπιστήμη καί 
τέχνη όμοιον είναι καί έμπειρία, άποβαίνει δ' έπιστήμη καί τέχνη διά τής 
έμπειρίας τοΐς άνθρώποις: ή μέν γάρ έμπειρία τέχνην έποίησεν, ώς φησί 
Πώλος, ή δ' άπειρία τύχην.

Άριστοτέλους, Μετά τά Φυσικά (980a-b, 21-25)

II. Παρατηρήσεις

1. Να γράψετε τη μετάφραση του κειμένου.

2. Να γραφεί ο τύπος που ζητείται στην παρένθεση.
• φρόνιμα (δοτική πληθυντικού θηλυκού, υπερθετικός βαθμός)
• τοιούτον (αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου)
• αϊσθησιν (κλητική ενικού)
• γένος (δοτική ενικού)
• μανθάνειν (γενική ενικού αρσενικού γένους μετοχής παρακειμένου 

ενεργητικής φωνής)
• γ ίγνετα ι (γ' ενικό πρόσωπο, ευκτική αορίστου β')
• άποτελούσιν (γ' πληθυντικό οριστικής παρατατικού, ενεργητικής 

φωνής)
• μετέχει (γ ενικό οριστικής μέλλοντα και υπερσυντελίκου της ίδιας 

φωνής)
• έποίησεν (β' ενικό προστακτικής παρακειμένου, μέσης φωνής)

3. Να γίνει χρονική αντικατάσταση στο ρήμα αποβαίνει, στο πρόσωπο 
και στον αριθμό που βρίσκεται.
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4. Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στο ρήμα φησί, στο πρόσωπο και 
τον αριθμό που βρίσκεται ήδη.

5. ή μεν γάρ εμπειρία τέχνην έποίησεν: να  μετατραπεί η ενεργητική 
σύνταξη σε παθητική.
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