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Kε

`lLε

γO δLδ αγlt`γ o απ6 τo πQωτ6τ υπo

Aυσ

`oυ
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COσ
τ8 00χ 6ξ LOγ &π '6ψεωs,あ βOυλl,06τε ΨLλ ετγ Oもτε

lltσ εlγ  Oもδ6vα , &λλ' こχ τωγ 6Qγωγ σ%O π Ctγ・ 冗oλ λoヽ ぃこγ

γしQ ltしχQbγ  δしαλεγ61tε γoL %α  `%O σtt`ω⊆ altttε χ6ttεγot

μεγdλωv χαχωγ αττLOt γεγ6γασしγ,  ζτεQoし  δb τωγ

τOL06τ ω V  &μ ελoも γπε⊆  冗Oλ λし  χ&γαOし   もぃ敬g  εiσ Lγ

εLQγασμεγOし。
ン
IIδ η δ6 τしγωγ ttσ 06μηγ, あ βoυ λl, %α  `δしし ταもτα

&χ Oolt6γωγ μoし , 6τ し γε6τεQo⊆ あγ ёttε χε

`Qη

σα λ6γεLγ こγ

τΦ δ

`μ

ω.ёγあ δゝ τb μbv πQωτov ivα γχttσ Oηγも冗bQ τωγ

ёμαllτ oも  冗Qαγμttτωγ δη[tη γoQη σαし 6冗εtτ α l16vτ oし  %αヽ

こltα υτΦ δo%O Cpしλoτ L[t6τ εOov δLα τ80η Vα し て0も δ6oγτog,
教μα  ltゝ γ  τфγ  ttQoγ 6vω v  evotllto61tε vog,  6τ L  Oも δbV

冗6冗 αtlγ ταt τしてηg π6λ εωg πQdττovτεs,政μα δしもlt微 ⊆ёQめ v

(τじ γdQ aλ llol χQ)l λ6γεLγ ) τOb⊆  τOt06■ O tl⊆  lt6γ oυ g
写          c′          c   ～      c   ～

<τ しγb⊆>&ξ
`OUg VOμ `ζ

ovτ α⊆ εtγ αし, ①στ8 0Qωγ υ[tα ⊆
τα

`τ

ll γ τ)lv γγ61tη γ 6χ oγτα⊆ τ
`⊆

 00% av ёπαooε fll

πQdττεLV χα` λ6γ εしγ心冗bQ τη⊆冗6λεω⊆;ζτしδゝ τ
`aγ

 τolg

τoto`τ oLg ttχ ooLσ Oε ; 0も γしQ ζτεQoL ttε Q｀ αもτωγ %QLτα
`εiσ し、/,&λ λ'1)lt εl⊆ .

A. An6 ro xefpevo ftou ooE 8fvetcxL vo, prrCIcpefoere oro
rrred6r,6 ooE ro rlrrlpcx: ((&yb Eb tb pbv trq6tov . . . &lulu'
tpeiE>>.
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B. Nα  γQttψετε στO τετQdδし6 σαg τL⊆ αttα Vτ lσεLg τωγ

冗αQαχttτω εQωτ

`σ

εω γ:

Blo Mε  ttoLα ε冗しχεLQlματα O Mqγτ

`080g 
αしてしoλ oγε

`τ
ηγ

εγασχ6λησl τOυ με τα %OLγ a, 冗αQd τη γεαQ` τOυ

ηλしχ
`α

; Nα αttα γτ

“

σετε σ6μΨωγα με τα δεδoμ 6vcx

τωγ ttα Qα γQdΨωγ 20-21.
Moγ dδεg 15

B2. To αtt6σπασぃα:《
9/Hδ

■ δ

` 
τLγ oγ ... &λλ' うμεtg》

απOτελεL τOγ εttι λOγ o τoυ  Yπ
`θ

 Mαντιθ

`ο

υ λ6γ oυ

τoυ Aυσ
`α

o Σ6μ cpω γα με τηV εしσαγωγ4 τOυ σχOλ L%o6

βしβλ
`Oυ

: ≪Mε  τov ε冗
`λ

Oγ o oυ v40ω⊆ εttLδ L6%oγταL

δ6o   %υ Q`ω⊆   σ%o冗 oち   η   αγdμγηo■ ,   冗Oυ

εttι τυγχdγεταL Itε μLα συVτ Oμ 6τατη αγα%εΨαλα

`ω

ση

τωγ βασし%6γ 06σεωγ τoυ λ6γ oυ %α L η πα00■ oι

`απOυ  %αταλlγεL σε πoOτ 00π1 4 απOτ oOπ l》。 Acpo6
δLαβttσετε τO απ6σ ttασltα αυτ6,vα αttαγτ

`σ

ετε στ0

εQ6τ ημα αγ o AtJσ
`α

g εttLδ し6%ε L`6χ L τOυ g σ%o冗 o6g

αυτo6⊆  σ■oγ  ε冗

`λ

Oγ6 τoυ o Nα  τε%μηQL6σετε τηγ

α冗酸γτησl σα⊆με αVαCPOQd σε συγ%ε %QLμ 6γα σηllε

`α■Oυ απOσ ttα σματOg・
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B3。 Π oLOL l■ αγ Ot 冗Oλ Lτ Lχ O` λ6γ oL 冗Oυ  ευγ6η σαv τη

γ6γγηση  τηg  συστηltατt%4⊆   Qη■OQε
`α

⊆  στηv

α Qχα L6τ ητα; Π OLOt lτ αγ OL Oε μελLω τ6g τηg %α L τL

γγωQ`ζετε γしα τ0 6Qγ o■ oυ g;

Moγ dδεg 10

B4. 晟χOoμ
`γ

ωγ,δ Lατε01γαι9 δQOγ ,aζ
`。

υg,π Q6ττειγ:

Nα  γQdΨετε 6γα oぃ 6QQLζ 0 0υσしα στL%6 %α し 6γα

OltOQQLζ O ε冗

`Oε

τO τηg α Qχα

`α

⊆ η τηg v6α g ελληvL%η g

γしα χα Oεいし

`α

冗6 τL⊆ 冗αQα πdγω λ6ζεしg(τ α Oμ 6QQし ζα

lt冗 0006V γα ε
`γ

αι αrtλ d“ σ6vOετα)。
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「
.  Aδ

`δ

α%τ o%ε
`μ

εγo

Ⅱλdτ oγ,ハfFγωγ 71E%.ε .

ⅡQO■ oγ μ6v,ε i βo6λεL&Vδ Qbg&Qετttγ ,0`δ LOγ ,6τ t αもτη
ёστヽγ &γδQbg &Qετ

`, 1%α

γbV εlvαι τれ τttg π6λεog
πQdττεLγ , %α  `冗Qdττovτα τOb⊆  μゝγ cp`λ oυ⊆ 80 冗0しετγ,

■obg δ' こχ00obg %α %0⊆ , %α  `αもτbγ εもλαβετσOαし lL■ δゝγ

τotoもτoγ  ttα OεtVo El δゝ βo6λεL γυVα t%b⊆  &Qετ4γ , 0も

χαλεttbγ διελOεtv, 6τ L δCt αもτヽγ τヽγ Oιχ
`α

γ εO oL%ετγ,

σфζOυσdV τε τゝ 6γδov%α %ヽατl%00γ 00σαγ τoも &γδQ6g。

Kαヽ散λλη ёστヽγ ttα Lδ b⊆ &Qετl,%α O`ηλε
`α

⊆%αヽ改QQεvos,

χαヽ 冗QεσβυτεQOυ &vδ Oog,εしぃεγ β06λεし,ελευ060oυ ,ει δゝ

β06λεし δ06λ oυ . Kα ヽ 改λλα L παlLπ Oλ λαL α Qε τα

` 

εiσ Lγ ,

あστε oも %&冗 oO`α εittε tγ &Qετηg冗 6QL 6,τ L ιστ
`γ

。

εもλαβετ00α L=vα 冗oOσ 6χεし
διελOετγ=γα 8ζηγ

`σ

εL χαγε
`goも %&π oO`α (ιστ6)=δεγ ε

`γ

αL δ6σ %Oλ o

「
1。 Nα μεταCpQdσετε στO τετQdδι6 σα⊆ τo 冗αQα πdγω

%ε Lltε γO。
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「
2.  Nα  γQdψετε στO τετQdδL6 σα⊆ τoυg τ6冗oυ⊆ 冗oυ  σα⊆

ζητ06γται γしα χαOεlttd α冗6 τtg ttα Qα%dτω λ6ζειg:

τttg π6λεog: αしてしατし%嬌 εγL%06%α L αしτLατⅨl πληOυγτL%06

Oυσαγ :

παιδ6g:

πOLειγ:

διελOε Lγ :

πQαττεLγ :

CtπεLγ :

yrvLXn evLxo{ x,crL ovoFCx otmfi
ru)"ri0uvrL?{ot-i oto f6uo y6vog
ysvLltrl ntrq0uvrLXor.i xcr I 6o ttxrl
ru)"r10 uvt Lxo{
αttα Q61tOpα τo μ6λλovτα εγεQγητL%η g cpωγηg

β
′
εVLχ6冗 Q6σω冗oυ冗Oταχτし%`g τOυ

`δ

Loυ

χQOVOυ

cr' svlxd ng6ootno oQLorLx(g noqoxeLp6vou
τηg μεσηg cpωγηg

B' evLxd nqSoo,ino fiQooraxtmtl:, totr (5Lou

1q6vou xcxL rI( (6tG< cpc'tvf1g.
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「
3.α . Στηγ τελευτα

`α

 ttε Q`oδ o  ≪Kα  ヽζλλαL .¨  ιστ

`γ

》

γα βQε

`τ

ε τLg ttQOτ dσεし⊆%αι γα αγαγVω Qtσετε τ0

ε

`δ

og τoυ g.

Moγ dδεg 3

N(光 (光 γ(光 γγω (》

`σ

ετε συγτ(光 )ι τし%びた τ(光 『ι(光 Q(光
'C(免

τω :

π00■ Oγ, 電れ τ■g π6λεog, ■oυg εχ00oυ g, μ■δbγ, ol%1lγ ,

%ατl%00γ ,πdμπOλλαι.

Moγ dδεg 7

「
3.β .

0△ H「IEΣ FIA TOYΣ EEETAZOMENOYΣ

Στo τετQdδ しo γα γQttΨετε lt6γo τα ttQO%α ταQ%τ t%改

(η ltε QOμηV`α , %ατε60υ vση, 8ξεταζ61tεγo ltdOημα)。
 Tα

061tα τα γα型堕浚生璽≧⊇塾処
=Ⅵ

堅壁車豊堕≧στO τετQdδ Lo.

Nα γQttψ ετε τ0 0VOltατε冗6γυlt6 σα⊆στO冗 dγω lt60o⊆ τωv

cpω τoα γτLγQdCpω v,  αl16σωg lt6λ しg  σαg  ttα Qα δoOoづγ.

Kατtt τηγ α冗oχ6Qησ

` 

σα⊆ γα ttα Qαδ6σετε μαζ
` ltε

 τ0

τετQdδ しo %αι τα Gpω τoα vτ

`γ

QαΨα, τα O冗 06α  χαι Oα

%αταστQαCp06γ ltετこτo冗 6Qα g τη⊆εζ6τασηg.

Nα αttα Vτ

`σ

ετε στO τεコ印血≧亜L堕幽二 σε 6λα τα 06μ ατα .

KdOε αttdγτηση τε%llη Qιωμ6γη ε
`γ

αしα冗oδε%τ l.

△LdQ%ε Lα εξ6ταση⊆:τ Qε Lg(3)6Qε⊆μετd τη δしαγoμ l τωγ

ΨωτOα γτLγ Qα Cpωγ。

XQ6γ og δυγατ

`⊆

α冗Oχ6Qη ση⊆:μετd τη 10。 30′ 冗Qω Lγl.
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