
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΑ: Τα κείμενα, τα γλωσσικά σχόλια, τα ερμηνευτικά σχόλια και οι ερωτήσεις κατανόησης από 
τις εξής ενότητες: 

-2η ενότητα (Πλούταρχος, Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή) σελίδες 14-16 

-3η ενότητα (Πολύβιος, Το χρέος του ιστορικού) σελίδες 22-23  

-5η ενότητα (Ιωάννης Χρυσόστομος, Η ελεημοσύνη βασίλισσα των αρετών) σελίδες 38-39 

 

Β1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ : Οι λεξιλογικοί πίνακες και οι αντίστοιχες ασκήσεις από τις εξής ενότητες: 

-2η ενότητα: του ρήματος λέγω, σελίδες 17-18 

-3η ενότητα: του ρήματος κοσμέω, σελίδες 24-25 

-5η ενότητα: του ρήματος άγω, σελίδες 40-41 

 

Β2. ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ: 

-2η ενότητα: Εισαγωγή στη σύνθεση και οι αντίστοιχες ασκήσεις, σελίδες 18,19 

-3η ενότητα: Πρώτο συνθετικό λέξη κλιτή-ουσιαστικό και οι αντίστοιχες ασκήσεις, σελίδες 25-26 

 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ: Έχουν διδαχτεί στην Α΄τάξη Γυμνασίου και θεωρούνται γνωστά τα σημεία 
1-8: 

               Από το βιβλίο της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Α΄Γυμνασίου 

1. Τόνοι και πνεύματα, σελίδα  24 
2. Το άρθρο, σελίδα  32 
3. Β΄κλίση ουσιαστικών, σελίδα  33 
4. Προσωπικές αντωνυμίες , σελίδα  35 
5. Οριστική ενεστώτα και παρατατικού του ρήματος είμί, σελίδες  41, 57 
6. Οριστική ενεστώτα και μέλλοντα, παρατατικού και αορίστου, παρακειμένου και υπερσυντελίκου 

ενεργητικής φωνής βαρύτονων ρημάτων , σελίδες 42, 57, 58, 73, 74 
7. Α΄κλίση ουσιαστικών , σελίδες 50,51 
8. Απαρέμφατα και μετοχές ενεργητικής φωνής βαρύτονων ρημάτων , σελίδες  102, 103 

 
9. Γ΄κλίση ουσιαστικών:  



-Καταληκτικά διπλόθεμα φωνηεντόληκτα σε -ις (γεν. -εως), σελίδα 95 
-Καταληκτικά μονόθεμα φωνηεντόληκτα σε -εύς (γεν.-εως), σελίδες 95-96 
-Ουδέτερα ακατάληκτα μονόθεμα οδοντικόληκτα σε -α (γεν. -ατος), σελίδα 96 
-Ακατάληκτα διπλόθεμα οδοντικόληκτα σε -ων (γεν. -οντος), σελίδα 111  
-Καταληκτικά μονόθεμα οδοντικόληκτα σε -ας (γεν. -αντος), σελίδα 111 
 
 

Από το βιβλίο της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Β΄Γυμνασίου: 
 
-Συμφωνόληκτα αφωνόληκτα, σελίδα 19 
-Συμφωνόληκτα ημιφωνόληκτα μονόθεμα και διπλόθεμα, σελίδες 20,21 
-Συμφωνόληκτα ημιφωνόληκτα υγρόληκτα, σελίδα 26 
-Συμφωνόληκτα ημιφωνόληκτα σιγμόληκτα ουδέτερα, σελίδα 27 
 
Από το βιβλίο της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Α΄Γυμνασίου: 

10. Οριστική ενεστώτα και μέλλοντα μέσης φωνής βαρύτονων ρημάτων, σελίδες 111-112 
11. Οριστική μέλλοντα ρήματος είμί, σελίδα 112 
12. Οριστική παρατατικού και αορίστου μέσης φωνής βαρύτονων ρημάτων, σελίδες 118-119 
13. Οριστική παρακειμένου και υπερσυντελίκου μέσης φωνής βαρύτονων ρημάτων, σελίδες 123-124 (ΟΧΙ 

των αφωνόληκτων ρημάτων) 
 
Από το βιβλίο της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Β΄Γυμνασίου: 

14. Υποτακτική ενεστώτα και αορίστου ενεργητικής φωνής των βαρύτονων ρημάτων, σελίδα 36 
15. Υποτακτική ενεστώτα του ρήματος είμί και παρακειμένου των βαρύτονων ρημάτων ενεργητικής φωνής, 

σελίδα 42 
16. Υποτακτική βαρύτονων ρημάτων μέσης φωνής, σελίδα 103 

 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ:  
Από το βιβλίο της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Α΄Γυμνασίου: 

1. Οι βασικοί όροι μιας απλής πρότασης (υποκείμενο, κατηγορούμενο, αντικείμενο), σελίδα  88 
2. Βασικές συντακτικές χρήσεις του απαρεμφάτου, σελίδες  103,104 
3. Το υποκείμενο του απαρεμφάτου (ταυτοπροσωπία και ετεροπροσωπία), σελίδα 132 

 

                                                                                                                                Οι καθηγήτριες 
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Καλαμαρά Ιωάννα 


