
 

 

                                                  ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
                                                          ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ  
                                                           ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 
                                                             Ο Ξενοφών  εγκωμιάζει τη γεωργία 

 Η ενασχόληση με τη γεωργία είναι πηγή ευχαρίστησης και συγχρόνως μέσο για να αυξήσει   
κανείς τα αγαθά του και να ασκήσει το σώμα του,ώστε να μπορεί να κάνει όσα πρέπει.Γιατί  
πρώτα πρώτα η γη,όταν καλλιεργείται,παράγει όσα χρειάζονται οι άνθρωποι για να ζήσουν  
και προσφέρει εκείνα με τα οποία ευχαριστιούνται˙ακόμη η γη παράγει,με πάρα πολύ ωραίες 
μορφές και μυρουδιές,εκείνα με τα οποία οι άνθρωποι στολίζουν τους βωμούς και τα 
αγάλματα των θεών και εκείνα με τα οποία οι ίδιοι στολίζονται˙επίσης η γη παράγει πολλά 
προσφάγια από τα φυτά (π.χ. σαλατικά ,φρούτα) και από τα ζώα (π.χ. κρέατα,τυριά)˙γιατί και 
η  κτηνοτροφία είναι συνδεδεμένη με τη γεωργία:με αυτήν μπορούμε να γινόμαστε αρεστοί  
στους θεούς ,χάρη στις θυσίες,και οι ίδιοι να καλύπτουμε τις ανάγκες μας. 
      Ωστόσο αυτά τα αγαθά ,που η γη μας προσφέρει σε πολύ μεγάλη αφθονία ,δε μας 
επιτρέπει να τα αποκτούμε χωρίς κόπο,αλλά μας συνηθίζει να αντέχουμε και τα κρύα του 
χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Και από τη μια μεριά ,με την άσκηση κάνει πιο  
δυνατούς αυτούς που δουλεύουν τη γη με τα χέρια τους,από την άλλη,σ’ εκείνους που έχουν  
την επιστασία των γεωργικών εργασιών δίνει μεγάλη αντοχή, γιατί τους αναγκάζει να σηκώ- 
νονται νωρίς το πρωΐ και να διανύουν μεγάλες αποστάσεις .Γιατί και στους αγρούς ,όπως και 
στην πόλη,οι πιο σημαντικές εργασίες έχουν μια συγκεκριμένη ώρα που πρέπει να γίνο- 
νται (….) 
Ορθά μίλησε εκείνος που είπε ότι η γεωργία είναι μητέρα και τροφός των άλλων τεχνών . 
Γιατί, όταν όλα πάνε καλά στη γεωργία ,τότε όλες οι άλλες τέχνες πηγαίνουν καλά, όταν 
όμως αναγκαστικά η γη μένει ακαλλιέργητη , σχεδόν σβήνουν και οι άλλες τέχνες και  
στη στεριά και στη θάλασσα. 
                                                                                                  Ξενοφώντος Οικονομικός 
                                                                   

 Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1.Ποιες επιπτώσεις σύμφωνα με το Ξενοφώντα έχει η ενασχόληση με τη γη στη σωματική και  
  ψυχική υγεία του ανθρώπου; 
2.Να δώσετε σε κάθε παράγραφο από έναν πλαγιότιτλο     
 
3.α.Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις και φράσεις του κειμένου 
   β.Ξαναγράψτε τις φράσεις που ακολουθούν βάζοντας τα ρήματα στον Παρατατικό

I.             Συγγράφει μια επιστημονική μελέτη 
II. Αυτά τα θέματα δεν τον εμπνέουν στην ποίησή του 
III. Δεν ξέρω τη διεύθυνσή σου 
IV. Κανένας δεν εγκρίνει τη συμπεριφορά σου 
V. Μου προσφέρει έναν  πίνακα ζωγραφικής 

 
4.α.Να βρείτε τα συνθετικά των παρακάτω λέξεων: 
      μητρόπολη, γαιάνθρακας, δίφυλλος, τετράγωνος, καλοκαίρι, πεντακάθαρος 
   
 β.Να σχηματίσετε από μία πρόταση με τις λέξεις: 
     βιοκαλλιέργεια, αγρόκτημα 
 
Β.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ( ΕΚΘΕΣΗ) 
Σημερα όλο και λιγότεροι νέοι στρέφονται προς τα γεωργικά επαγγέλματα.Τι θα έλεγες σε ένα 
φίλο σου προκειμένου να τον πείσεις να επιλέξει το επάγγελμα του γεωργού; 
 
    
   
 
   


