
 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΤΑΞΗ Β΄ 

 

 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: «Η γεωργία βάση της ζωής» 

 

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ         (Μονάδες 10) 

 

1. Ποιοι παράγοντες στην εποχή μας συμβάλλουν στην καλύτερη και 

αποδοτικότερη εκμετάλλευση της καλλιεργούμενης γης και γενικότερα 

του φυτικού ή ζωικού κόσμου; 

2. Να γράψετε ένα σύντομο και έναν εκτενή πλαγιότιτλο στις τρεις 

παραγράφους του κειμένου. 

3. α) Να μεταφέρετε στον παρατατικό της ίδιας φωνής τους ακόλουθους 

ρηματικούς τύπους του κειμένου, παραμένοντας στο ίδιο πρόσωπο και 

αριθμό: 

I. εξαρτάται                     

II. είναι δεμένοι       

III. πρέπει                

IV. αποτελεί             

V. να ανακαλύψει    

VI. να συντηρεί        

 

β) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους ακόλουθους όρους του κειμένου: 

I.         οι πολιτισμοί                     είναι …………….. στο………………… 

II.        να παραγνωρίζεται           είναι ….………… στο ………………… 

III. του καιρού                         είναι ……………  στο ………………. 

IV. τη ζέστη και το κρύο         είναι …………… στο .……………. 

V. τις ανάγκες                         είναι ……………. στο ………………. 

VI.       της γης (3ης § )                   είναι ………..        στο ………………. 

VII. μας (3ης § )                          είναι ………...        στο ………………. 

 



 

 

4. α) Να βρείτε από το κείμενο τις λέξεις που έχουν την ακόλουθη σημασία: 

I.  έλλειψη βροχής                                                                                                       

II.  ο κατασκευασμένος, ο μη φυσικός                                                                

III.  το σύνολο των υλικών και πνευματικών επιτευγμάτων                               

IV. ο εξοπλισμός των ανθρώπων που καλλιεργούν τη γη με διάφορα μέσα                                      

       V.  καθετί που μπορεί να αντικαταστήσει κάτι άλλο                                        

      VI.       η εκπαίδευση εργαζομένου σε συγκεκριμένο αντικείμενο                             

 

           β) Να σχηματίσετε την ονομαστική ενικού αρσενικού γένους της μετοχής 

παθητικού παρακειμένου των ακόλουθων ρημάτων του κειμένου: 

I. εξαρτάται            
II. παραγνωρίζεται  

III. καλύπτεται          
IV. μεγαλώνουν         
V. να θρέψει             

VI. να συντηρεί          

VII. συνδέεται             
 

 

Γ. ΕΚΘΕΣΗ      (Μονάδες 10) 

Προσπαθήστε με μια επιστολή τριών (3) παραγράφων να πείσετε έναν επιστήθιο 

φίλο σας , που είναι κάτοικος μεγαλούπολης , να έρθει και να εγκατασταθεί στο 

χωριό σας, για να αναλάβετε μια πρωτοποριακή γεωργική καλλιέργεια ή τη 

λειτουργία μιας κτηνοτροφικής μονάδας. (Περίπου 150-200 λέξεις) 
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