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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΣΤΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  

Ενοτ. 2 σελ. 17 

1) Λογοθεραπεία , λογομαχώ, αντιλέγω, αμφιλεγόμενος: Με τις προηγούμενες  λέξεις να 

δημιουργήσετε τέσσερις συνολικά  προτάσεις, στις οποίες να φαίνεται καθαρά η σημασία 

των συγκεκριμένων λέξεων 

Α)Η λογοθεραπεία βοήθησε το παιδί στη σωστή άρθρωση του  σίγμα και του ρο. 

Β) Αν και φίλοι, λογομάχησαν υποστηρίζοντας ο καθένας το δίκιο της ομάδας του. 

Γ) Δεν αντιλέγω στο «μένουμε σπίτι» παρόλο που με κουράζει. 

Δ)  Ποια πλευρά να πιστέψω σ΄ αυτό το αμφιλεγόμενο θέμα;  

 

Ενοτ. 2 σελ. 19-21 

2) Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού: 

τοῦ φύλακος           τῶν   φυλάκων               ὦ  κώνωψ         ὦ     κώνωπες 

τῆς   πατρίδος     τῶν   πατρίδων                   οἱ ἀγῶνες         ὁ   ἀγών       

τῷ πνεύμονι           τοῖς   πνεύμοσι(ν)            τῶν νησίδων     τῆς     νησῖδος 

τούς πνεύμονας   τόν πνεύμονα                     τοῖς πυθμέσι(ν )    τῷ πυθμένι 

τόν   Ἕλληνα          τούς   Ἕλληνας                τῆς  χελιδόνος   τῶν χελιδόνων       

                                                        

 

                

 

 

 

 

 



1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  ‘’ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ’’ 
Συντάκτης: Ιωσηφίδου Όλγα 

 

                          Ενοτ. 2 σελ. 18,  ενοτ. 3 σελ. 25 

3)Στο παρακάτω κείμενο να υπογραμμίσετε όλες τις σύνθετες λέξεις: 

Ἀλλ’ ἐπεί τῶν πολεμίων ὁ στόλος τῇ Ἀττικῇ κατὰ τὸ Φαληρικὸν προσφερόμενος τοὺς 

πέριξ ἀπέκρυψεν αἰγιαλούς, πάλιν ἐπάπταινον οἱ Πελοποννήσιοι πρὸς τὸν Ἰσθμόν. Ἔνθα 

δὴ ὁ Θεμιστοκλῆς ἐβουλεύετο καὶ συνετίθει τὴν περὶ τὸν Σίκιννον πραγματείαν. Ἦν δὲ τῷ 

μὲν γένει Πέρσης ὁ Σίκιννος, αἰχμάλωτος, εὔνους δὲ τῷ Θεμιστοκλεῖ καὶ τῶν τέκνων αὐτοῦ 

παιδαγωγός. 

Ενοτ. 3η    σελ.  26-27                                                                             

4) Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού: 

 τοῦ λαμπτῆρος       τῶν  λαμπτήρων 

τοῖς πατράσι    τῷ πατρί 

τό μέλος             τά μέλη 

 τοῖς ρήτορσι(ν )       τῷ  ρήτορι 

      

Ενοτ. 3η      σελ.  24 

5) Να συμπληρώσετε τα κενά επιλέγοντας την κατάλληλη λέξη από την παρένθεση: 

(κόσμηση, κοσμοναύτης, κοσμοπλημμύρα, κοσμοκαλόγερος, κοσμοθεωρία, 

κοσμοσωτήριος, μαθητόκοσμος, υπόκοσμος, απόκοσμος, κοσμικός ). 

α) Στα εγκαίνια του καταστήματος υπήρξε τέτοια κοσμοπλημμύρα, που 

δύσκολα μπορούσες  να πλησιάσεις και να συγχαρείς τον ιδιοκτήτη του .  

β) Ένας απόκοσμος   ήχος μας κατατρόμαξε. Ήταν σαν να ερχότανε από τον 

κάτω κόσμο . 

γ) Οι κοσμοναύτες επέστρεψαν από το μακρινό τους ταξίδι στο διάστημα  .  

δ)  Ο   μαθητόκοσμος της χώρας μας βρίσκεται αυτό το διάστημα κλεισμένος 

στα σπίτια τους , καθώς τα σχολεία είναι κλειστά και υπάρχει απαγόρευση 

κυκλοφορίας. 

ε) Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης έζησε για πολλά χρόνια απομονωμένος 

χωρίς συγγενείς και φίλους. Ήταν ένας  κοσμοκαλόγερος  . 
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Ενοτ. 4η σελ, 36, ενοτ. 5η σε 42                                                                          

6) Να κλίνετε το ρήμα παιδεύω  στην υποτακτική ενεστώτα,  αορίστου και παρακειμένου 

της ίδιας φωνής .                                   

 ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ 

 ΕΝΕΣΤΩΤΑ 

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ 

ΑΟΡΙΣΤΟΥ 

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ 

παιδεύω παιδεύσω πεπαιδευκώς –κυῖα –κός    ὦ 

παιδεύῃς παιδεύσῃς πεπαιδευκώς – κυῖα  –κός   ᾖς 

παιδεύῃ παιδεύσῃ πεπαιδευκώς –κυῖα –κός    ᾖ 

παιδεύωμεν παιδεύσωμεν πεπαιδευκότες -κυῖαι –κότα ὦμεν 

παιδεύητε παιδεύσητε πεπαιδευκότες -κυῖαι –κότα  ᾖτε 

παιδεύωσι(ν) παιδεύσωσι(ν) πεπαιδευκότες -κυῖαι –κότα  ὦσι(ν) 

 

 

 

 

 

 

 
 


