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 Διαγώνισμα περιόδου: Οκτωβρίου 2022 

Τμήμα -Τάξη : Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Μάθημα : Αρχαία Ελληνική Γλώσσα  

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα  

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) 

 

Β. ΘΕΜΑΤΑ 

1.α. Ποιοι είχαν την ευθύνη για τα πρώτα στάδια της αγωγής των παιδιών 
στην αρχαία Αθήνα;  (ΜΟΝ.3) 

 

1.β. Σε ποια σχολεία φοιτούσαν οι μικροί Αθηναίοι, από ποιες ειδικότητες 

δασκάλων εκπαιδεύονταν και τι μάθαιναν από τον καθένα;  (ΜΟΝ.3) 

 
2.α. Να κατατάξετε τις λέξεις σε απλές ή σύνθετες : κωμόπολις, βίος, 

ἀνατρέφω, τέχνη, λιθοξόος, ἐκμανθάνω, τιμή,  γράφω.  (ΜΟΝ. 2,5) 
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2.β. Να αντιστοιχίσετε τις νεοελληνικές λέξεις της στήλης Α με τις 
αρχαίες ελληνικές στη στήλη Β, με τις οποίες έχουν ετυμολογική 

συγγένεια: (ΜΟΝ.2,5 ) 
 

Α Β 

1) Φαίνομαι 

2) Τύχη 
3) Συμφορά 
4) Φυλαχτό 

5) Ατόφυος 
6) Ψυχοφθόρος 

 

i. τυγχάνω 

ii. φθείρω 
iii. φυλάσσω 
iv. φανάρι 

v. φέρω 
vi. φύω 

 

 

 

3.α. Να συμπληρώσετε τις ακόλουθες προτάσεις.  

1. Μακρόχρονα ή μακρά φωνήεντα είναι τα φωνήεντα ............, ..............., ενώ 

τα φωνήεντα ο, ε λέγονται ................................ ή 

........................................  

2. Δίχρονα φωνήεντα είναι τα φωνήεντα ........., ............ , ....... . Λέγονται έτσι , 

γιατί άλλοτε είναι .................................... και άλλοτε είναι 

......................................  

3. Τα ουρανικά σύμφωνα είναι :................... , ........................., 

............................  

4. Τα χειλικά σύμφωνα είναι : .................., ....................., ..........................  

5. Τα οδοντικά σύμφωνα είναι: ..........................., .............................,  

....................  

6. Όλες οι δίφθογγοι  είναι ........................................, εκτός από τις 

διφθόγγους ........... και ..............., όταν είναι εντελώς στο τέλος της λέξης (τότε 

είναι .............................)  
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(ΜΟΝ.3 ) 

 
 
3.β. Να τονίσετε σωστά τις λέξεις που ακολουθούν. Να βάλετε και πνεύμα 

όπου χρειάζεται.  

Νησος, ουρανος , ανθρωπος, δωρον , πεμπω, ρητωρ, δουλος, οινος, θηκη,  υψηλος . 
(ΜΟΝ. 3) 

 

 
3.γ. Στις παρακάτω λέξεις να διαχωρίσετε τις συλλαβές  σε μακρόχρονες 

και βραχύχρονες, βάζοντας πάνω από κάθε μακρόχρονη συλλαβή το 

σημάδι ( - ) ενώ πάνω από τις βραχύχρονες το (ˇ ). 

ζω-ή, ἥ-βη , ἡ-δέ-ως, κοι-νός, κρό-τος, νω-θρός, νό -μος, οἰ-ω-νός, θή - κη, δῶ-ρον 

(ΜΟΝ.3 ) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


