Ονοματεπώνυμο:

………………………………………………………………

Μάθημα:

………………………………………………………………

Υλη:

………………………………………………………………

Επιμέλεια διαγωνίσματος:

………………………………………………………………

Αξιολόγηση :

………………………………………………………………

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐν Ἀθήναις τοὺς παῖδας μετ’ ἐπιμελείας διδάσκουσι καὶ νουθετοῦσι. Πρῶτον μὲν καὶ
τροφὸς καὶ μήτηρ καὶ παιδαγωγὸς καὶ αὐτὸς ὁ πατὴρ ἐπιμελοῦνται ὅπως βέλτιστος
γενήσεται ὁ παῖς, διδάσκοντες ὅτι τὸ μὲν δίκαιον, τὸ δὲ ἄδικον καὶ τόδε μὲν καλόν, τόδε
δὲ αἰσχρόν ἐστι. Εἶτα δέ, ἐπειδὰν οἱ παῖδες εἰς ἡλικίαν ἔλθωσιν, οἱ γονεῖς εἰς διδασκάλων
πέμπουσιν, ἔνθα οἱ μὲν γραμματισταὶ ἐπιμελοῦνται ὅπως γράμματα μάθωσιν καὶ τὰ
γεγραμμένα ἐννοῶσι, οἱ δὲ κιθαρισταὶ τῷ κιθαρίζειν ἡμερωτέρους αὐτοὺς ποιεῖν πειρῶνται
καὶ τὰς τῶν παίδων ψυχὰς πρὸς τὸν ῥυθμὸν καὶ τὴν ἁρμονίαν οἰκειοῦσι. Ἔτι οἱ παῖδες ἐν
γυμνασίοις καὶ παλαίστραις φοιτῶσιν, ἔνθα οἱ παιδοτρίβαι βελτίω τὰ σώματα αὐτῶν
ποιοῦσι, ἵνα μὴ ἀναγκάζωνται ἀποδειλιᾶν διὰ τὴν τῶν σωμάτων πονηρίαν.
Πλάτων, Πρωταγόρας 325c-326c (ελεύθερη διασκευή)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Ποιοι είχαν την ευθύνη για τα πρώτα στάδια της αγωγής των παιδιών στην αρχαία
Αθήνα;
Μονάδες 4
2. Σε ποια σχολεία φοιτούσαν οι μικροί Αθηναίοι, από ποιες ειδικότητες δασκάλων
εκπαιδεύονταν και τι μάθαιναν από τον καθένα;
Μονάδες 4
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Β. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ – ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ
3 . Να σχηματίσετε προτάσεις με τις λέξεις:
γήπεδο, ισόγειος, άφωνος, υδρόγειος, συμφωνώ, παραφωνία.
Μονάδες 2
4. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία που ανήκουν
(υποκοριστικό, τοπικό, περιεκτικό):
ξενών, πλοιάριον, ῳδεῖον, ψηφίς, γραφεῖον, μυρμηκιά
Μονάδες 2
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
5. Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται.


τὸ μυστήριον : τη δοτική ενικού



ἡ ἄμπελος

: τη γενική ενικού



ὁ μόλυβδος

: τη γενική πληθυντικού



ὁ καρκίνος

: τη δοτική πληθυντικού



ἡ διάλεκτος : τη δοτική ενικού



ἡ βάσανος

: την αιτιατική πληθυντικού



ὁ κίνδυνος

: τη δοτική ενικού



τὸ μύρον

: την αιτιατική πληθυντικού



ἡ πλίνθος

: την αιτιατική πληθυντικού



ὁ μάγος

: την κλητική ενικού
Μονάδες 3

6. Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με το αντίστοιχο ρήμα της παρένθεσης στον
κατάλληλο τύπο της οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα:
α. Οἱ νόμοι τόν δῆμον ………………………….. /………………………….. (παιδεύω).
β. Ὁ στρατιώτης ……………………………../ ………………………………….. (ὀρύττω).
γ. Ὑμεῖς ……………………………… /…………………………… τούς κήρυκας εἰς τό φρέαρ
(ῥίπτω).
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δ. Σύ …………………………. / ……………………………… τάς γνώμας τῶν ἀνθρώπων
(τρέπω).
ε. Οὗτοι ἀεί κατά τούς νόμους ……………………………. /………………………….. (πράττω).
στ. Ἐν τῷ Πηλίῳ ὂρει ἡμεῖς ……………………….. /………………………………. (διατρίβω).
Μονάδες 3
7. Να κάνετε την αντιστοίχιση:
α. με
β. ἡμεῖς
γ. σοι
δ. ὑμῶν
ε. ἡμῶν
στ. σε

1. αιτ. εν. β’ προσώπου
2. γεν. πληθ. β’ προσώπου
3. γεν. πληθ. α’ προσώπου
4. αιτ εν. α’ προσώπου
5. ονομ. πληθ. α’ προσώπου
6. δοτ. εν. β’ προσώπου
Μονάδες 2

Να έχετε επιτυχία !
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