ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ
Α.Κείμενο: «Δρακόντια μέτρα»
Β.Κείμενο:
Πρώτον μεν ουν τους Δράκοντος νόμους ανειλε πλήν
των φονικων απαντας διά την χαλεπότητα και το μέγεθος
των επιτιμίων.Μία γάρ ολίγου δειν απασιν ωριστο
τοις αμαρτάνουσι ζημία ,θάνατος,ώστε και τους αργίας
αλόντας αποθνήσκειν και τους λάχανα κλέψαντας
ή οπώραν ομοίως κολάζεσθαι τοις ιεροσύλοις
και ανδροφόνοις.Διό Δημάδης ύστερον ευδοκίμησεν
ειπών ότι δ’αίματος,ου δια μέλανος ,τους νόμους
ο δράκων έγραψεν.Αυτός δ’εκείνος ,ως φασιν,ερωτώμενος,
διατί τοις πλείστοις αδικήμασι ζημίαν έταξε θάνατον,
απεκρίνατο,τά μέν μικρά ταύτης άξια νομίζειν,
τοις δε μεγάλοις ουκ έχειν μείζονα.

Δεύτερος δ’ο Βίας έφησε κρατίστην
είναι δημοκρατίαν εν η πάντες
ως τύραννον φοβούνται τον νόμον.
Επί τούτω Θαλής την μήτε πλουσίους
άγαν μήτε πένητας έχουσαν πολίτας

Γ.Ερωτήσεις
1.α.Ποιους από τους νόμους του Δράκοντα κατάργησε ο Σολωνας και γιατί;Ποια στοιχεία του
κειμένου αποδεικνύουν ότι οι οι νόμοι του Δράκοντα ήταν πολύ σκληροί;
β.Πώς δικαιολόγησε ο ίδιος ο Δράκων την επιβολή τόσων σκληρών ποινών για αδικήματα;
γ.Αφού διαβάσετε το κείμενο Β να σχολιάσετε τις απόψεις του Βία και του Θαλή για τη δημοκρατία
2.α.Να συνθέσετε το ρήμα αιρώ με τις προθέσεις συν,δια και με τα δύο νέα ρήματα να σχηματίσετε
από μία παράγωγη λέξη
β. Α΄στηλη
Β.στήλη
αψηφώ
αποφασίζω
Να κάνετε την αντιστοίχηση των λέξεων με
αψηφισιά
συγχώνευση
=
παρόμοια σημασία ανάμεσα στη στήλη
συμψηφισμός
περιφρονώ
Α και Β
ψηφίζομαι
αδιαφορία
3.α.Να μεταφέρετε τις παρακάτω λέξεις στον άλλο αριθμό :
το μέγεθος , αδικήμασι , τω παιδί , τον πατέρα , κίονες
β.Να τοποθετήσετε τα παρακάτω ρήματα στην έγκλιση ,το χρόνο και τον αριθμό που δίνεται
στην παρένθεση:
Ι. λύω
(Υποτακτική Ενεστώτα β΄ενικό)
ΙΙ. παιδεύω
(Ευκτική Παρακειμένου α΄πληθυντικό)
ΙΙΙ γυμνάζω
(Προστακτική Ενεστώτα β΄ενικό)
ΙV παύομαι
(Ευκτική Μέλλοντα γ΄πληθυντικό)
V στρατεύω
(Προστακτική Αορίστου ,γ΄ενικό)
4. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις
α.Ουτος λέγει υμιν την αλήθειαν
β.Φιλόφιλον δει είναι τον αγαθόν άνδρα
γ.Έξεστιν υμιν πράττειν τα δέοντα
δ.Ο βασιλεύς εφόρει χιτωνα
ε.Λέγω σοι πασαν την αλήθειαν
στ.Ο των Περσών βασιλεύς ,Ξέρξης,εστρατεύσατο επί την Ελλάδα
ζ.Κυρος ,λαβών Τισσαφέρνην ,εστρατεύσατο

