ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2007 – 2008
ΤΑΞΗ: Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Παρατίθεται στους μαθητές το κείμενο της δωδέκατης ενότητας «Αθήνα και
Ατλαντίδα». (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου, σελ. 90).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. α. Τι ήταν η Ατλαντίδα, κατά τον Πλάτωνα, και πώς περιγράφεται;

(2 μονάδες)

β. Τι επιχείρησαν οι Άτλαντες βασιλείς;

(2 μονάδες)

2. α. Πώς αντέδρασε η Αθήνα στην επεκτατικότητα των Ατλάντων;

(2 μονάδες)

β. Πώς εξαφανίστηκε η Ατλαντίδα;

(2 μονάδες)

3. Να συνδυάσετε το επίθετο «κρατικός» με τα παρακάτω ουσιαστικά και να
χρησιμοποιήσετε τα ονοματικά σύνολα σε προτάσεις: υπάλληλος, υπηρεσία, φορέας,
μηχανή.
(2,5 μονάδες)
4. Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων που ακολουθούν με τις λέξεις που σας
δίνονται (κρατικός, θαλασσοκράτορες, τιμοκρατία, τρομοκράτες, συγκράτηση,
γραφειοκρατικός, ανδροκρατία, κρατικοποίηση, αποικιοκράτης):
α. Η ____________ του πληθωρισμού είναι δύσκολο έργο για την κυβέρνηση.
β. Ο ____________ προϋπολογισμός προβλέπει αυξημένα κονδύλια για την
παιδεία.
γ. Οι Αθηναίοι ως ____________ κυριάρχησαν στην ανατολική Μεσόγειο.
δ. Η ____________ επιβάλλει περιορισμούς στα δικαιώματα των γυναικών.
ε. Η ____________ της επιχείρησης συντέλεσε στην εξυγίανσή της.
στ. Η κυβέρνηση επικήρυξε τους ____________ με μεγάλα χρηματικά ποσά.
(2,5 μονάδες).

5. Να μεταφέρετε τις λέξεις στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού:
του κλήματος
των πραγμάτων
τοις θρέμμασι
της πράξεως
η δρασις
τω κόμματι
τας κλίσεις
ω πίστεις
τη νήσω
της θαλάττης
υμιν
ημιν
των σεισμων
(2,5 μονάδες)
6. Να αντιστοιχίσετε τα ουσιαστικά της Α΄ στήλης με τον σωστό χαρακτηρισμό τους
από τη Β΄ στήλη:
Α΄
α. η φυσις
β. του βλέμματος
γ. τη προσβάσει
δ. την όψιν
ε. ω κλάσματα

Β΄
1. κλητική πληθυντικού αριθμού
2. δοτική ενικού αριθμού
3. αιτιατική ενικού αριθμού
4. γενική ενικού αριθμού, ουδετέρου γένους
5. γενική ενικού αριθμού, θηλυκού γένους
6. ονομαστική ενικού αριθμού
(2,5 μονάδες)

7. Να βρείτε αν ο χαρακτηρισμός των προτάσεων είναι σωστός ή λανθασμένος:
α. Η σιωπή πολλάκις κόσμος εστί: σύνθετη πρόταση.
β. Σωκράτης φιλοσοφει: ελλειπτική πρόταση.
γ. Κυρος και Κλέαρχος φίλοι εγένοντο: απλή πρόταση.
δ. Η μέθη κακόν: επαυξημένη πρόταση.
ε. Ο σοφός αγαθός και ευδαίμων εστί: επαυξημένη πρόταση.

