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ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟ
(ΕΝΟΣΗΣΕ 1-3)
ΚΕΙΜΕΝΑ
Α:Ἐλ Ἀζήλαηο ηνύο παῖδαο κεη’ ἐπηκειείαο δηδάζθνπζη θαί λνπζεηνῦζη. Πξῶηνλ
κέλ θαί ηξνθόο θαί κήηεξ θαί παηδαγσγόο θαί αὐηόο ὁ παηήξ ἐπηκεινῦληαη
ὅπσο βέιηηζηνο γελήζεηαη ὁ παῖο, δηδάζθνληεο ὅηη ηό κέλ δίθαηνλ, ηό δέ ἄδηθνλ
θαί ηόδε κέλ θαιόλ, ηόδε δέ αἰζρξόλ ἐζηί. Εἶηα δέ, ἐπεηδάλ νἱ παῖδεο εἰο
ἡιηθίαλ ἔιζσζηλ, νἱ γνλεῖο εἰο δηδαζθάισλ πέκπνπζηλ, ἔλζα νἱ κέλ
γξακκαηηζηαί ἐπηκεινῦληαη ὅπσο γξάκκαηα κάζσζηλ θαί ηά γεγξακκέλα
ἐλλνῶζη, νἱ δέ θηζαξηζηαί ηῷ θαζαξίδεηλ ἡκεξσηέξνπο αὐηνύο πνηεῖλ πεηξῶληαη
θαί ηάο ηῶλ παίδσλ ςπράο πξόο ηόλ ῥπζκόλ θαὶ ηὴλ ἀξκνλίαλ νἰθεηνῦζη. Ἔηη νἱ
παῖδεο ἐλ γπκλαζίνηο θαὶ παιαίζηξαηο θνηηῶζηλ, ἔλζα νἱ παηδνηξίβαη βειηίσ ηὰ
ζώκαηα αὐηῶλ πνηνῦζη, ἵλα κὴ ἀλαγθάδσληαη ἀπνδεηιηᾶλ δηὰ ηὴλ ηῶλ
ζσκάησλ πνλεξίαλ.
Β:Σνὺο δὲ παξηηαηῶλ παῖδαο νὐθ ἐπὶ ὠλεηνῖο νὐδὲ κηζζίνηο ἐπνηήζαην
παηδαγσγνῖο ὁ Λπθνῦξγνο, νὐδ’ ἐμῆλ ἑθάζηῳ ηξέθεηλ νὐδὲ παηδεύεηλ ὡο
ἐβνύιεην ηὸλ πἱόλ, ἀιιά πάληαο εὐζὺο ἑπηαεηεῖο γελνκέλνπο παξαιακβάλσλ
αὐηὸο εἰο ἀγέιαο θαηειόρηδε, θαὶ ζπλλόκνπο πνηῶλ θαὶ ζπληξόθνπο κεη’
ἀιιήισλ εἴζηδε ζπκπαίδεηλ θαὶ ζπζρνιάδεηλ.

ΕΡΩΣΗΕΙ
1. ύκθσλα κε ην θείκελν Α πνηνη ήηαλ νη δάζθαινη ησλ παηδηώλ ζηελ
αξραία Αζήλα θαη ηη ηνπο κάζαηλαλ;
2. Με βάζε ηα θείκελα Α θαη Β λα ζπγθξίλεηε ηελ εθπαίδεπζε ζηελ αξραία
Αζήλα θαη πάξηε.

3. Να θαηαηάμεηε ηηο παξαθάησ ιέμεηο ζε απιέο θαη ζύλζεηεο:
πόιηο, λαύθιεξνο, ιηζνμόνο, ηξνθή, ζθπηνηόκνο, γξαθεύο, ζπνπδή.

4. Να αληηζηνηρίζεηε ηηο πξσηόηππεο ιέμεηο ηεο ζηήιεο Α΄ κε ηηο
παξάγσγεο ηεο ζηήιεο Β΄ .
Α΄

Β΄
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ζζελαξόο

ζπνπδή

ηξνθή
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θαηνηθία

5. Να ηνλίζεηε ηηο παξαθάησ ιέμεηο, δηθαηνινγώληαο ηελ επηινγή ζαο, θαη
λα βάιεηε ην ζσζηό πλεύκα όπνπ ρξεηάδεηαη:
Νεηινο, κεηξνλ, ξεησξ, ςεθνη, Οκεξνο, αξραηνλ, ηξαπεδεο, αλζξσπνο,
νθζαικνο, θαπεινπ

6. Να γξάςεηε κηα πξόηαζε κε θαζεκηά από ηηο παξαθάησ θξάζεηο:
πάζε ζπζία, ελ θηλήζεη, επί ηε επθαηξία, άξνλ άξνλ, ζηήιε άιαηνο,
ελ θαηξώ.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΥΙΑ!

