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                     ΚΓΑ ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΓΘΩΟΟΑ     Α΄ΓΡΙΚΑΟΖΜΡ 

ΦΡΘΘΜ ΓΞΓΑΟΖΑΟ 

ΘΓΙΑ: ΜΖ ΟΡΔΡΓΖΓΟ ΗΑΖ ΜΖ ΦΩΚΓΟ ΠΩΚ ΞΕΙΑΠΩΚ 

Α. Αξ ζομεζμύμε, παηδηά, ηε ζεωνία πμο έπμομε δηδαπηεί: 

Με βάζε ηηξ θαηαιήλεηξ ηα νήμαηα πςνίδμκηαη ζε δομ ζοδογίεξ. 

Γπίζεξ, δύμ είκαη μη Φωκέξ ημο νήμαημξ (ακάιμγα με ηεκ θαηάιελή ημοξ): ε 

Γκενγεηηθή θαη ε Ναζεηηθή Φωκή. 

Μη ζοδογίεξ ημο νήμαημξ 

Α΄ Οοδογία 

 Σηεκ Α΄ ζοδογία ακήθμοκ ηα νήμαηα πμο ημκίδμκηαη ζηεκ παναιήγμοζα ζηεκ 

εκενγεηηθή θςκή θαη ζηεκ πνμπαναιήγμοζα ζηεκ παζεηηθή θςκή. Π.π. ιύκς, 

ιύκμμαη.  

 Σηεκ εκενγεηηθή θςκή ε παναθηενηζηηθή ημοξ θαηάιελε είκαη: –ω, π.π. ιύκς. 

 Σηεκ παζεηηθή θςκή ε παναθηενηζηηθή ημοξ θαηάιελε είκαη: –μμαη, π.π. 

ιύκμμαη.   

 

Β΄ Οοδογία 

 Σηε Β΄ ζοδογία ακήθμοκ ηα νήμαηα πμο ημκίδμκηαη ζηε ιήγμοζα ζηεκ 

εκενγεηηθή θςκή θαη ζηεκ παναιήγμοζα ζηεκ παζεηηθή, π.π. αγαπώ, 

αγαπηέμαη.  

 Πα νήμαηα ηεξ Β΄ ζοδογίαξ πςνίδμκηαη επηπιέμκ ζε δύμ ηάλεηξ. 

 Σηεκ 1ε ηάλε ηεξ Β΄ ζοδογίαξ ε εκενγεηηθή θςκή θιίκεηαη όπςξ ημ νήμα  

αγαπώ, (αγαπάξ, αγαπά…) θαη ε παζεηηθή θςκή, όπςξ ημ νήμα ημ αγαπηέμαη, 

(αγαπηέζαη, αγαπηέηαη..). 

 Σηε 2ε ηάλε ηεξ Β΄ ζοδογίαξ ε εκενγεηηθή θςκή θιίκεηαη όπςξ ημ νήμα 

θαιώ, (θαιείξ, θαιεί …) θαη ε παζεηηθή όπςξ ημ νήμα θαιμύμαη, (θαιείζαη, 

θαιείηαη …). Οηε 2ε ηάλε ζηεκ παζεηηθή θωκή βνίζθμομε θαη ηηξ θαηαιήλεηξ 

–άμαη, -άζαη, -άηαη, π.π. θμημάμαη, θμημάζαη, θμημάηαη.   

 

Ρπεκζύμηζε: Δεκ είκαη απαναίηεημ έκα νήμα κα έπεη θαη Γκενγεηηθή θαη Παζεηηθή 

Φςκή. Πα νήμαηα όμςξ πμο ζοκακηάμε μόκμ ζε Ναζεηηθή Φωκή μκμμάδμκηαη 

Απμζεηηθά Ξήμαηα π.π. εθμεηαιιεύμμαη, θμημάμαη. 

 

Β. Αξ θάκμομε ηώνα δύμ ενγαζίεξ, γηα κα εμπεδώζμομε θαιύηενα ηηξ γκώζεηξ 

μαξ. 

 

Άζθεζε 1. Κα ζομπιενωζεί μ παναθάηω πίκαθαξ ζύμθωκα με ημ πανάδεηγμα: 

Ξήμα Φωκή Μνηζηηθή 

Γκεζηώηα 

β΄ πνόζωπμ Οοδογία Πάλε 

έβελε Γ βήπς βήπεηξ 1ε δεκ 

πνεηάδεηαη 

είπαμε θιεζεί      

ηναβήπηεθεξ      



2 
 

Ξήμα Φωκή Μνηζηηθή 

Γκεζηώηα 

β΄ πνόζωπμ Οοδογία Πάλε 

αδηθεζήθαμε      

έπμοκ δεζμεύζεη      

ζομάζαη      

έβιαρε      

κηθήζεθεξ      

βνόκηελα      

άζηναρεξ      

ζα έπς κοζηάλεη      

ζα πιοζμύμε      

είπεξ ημκίζεη      

ζα πνμζηάλμοκ      

ηονάκκεζεξ      

ηαιαηπςνήζεθα      

δεμημονγήζεθα      

πμκμύζαηε      

αηνόθεζακ      

ακέηεηιακ      

είπεξ γειαζηεί      

πνμκμήζαηε      

ζα ηειεηώζμοκ      

θμβεζήθαμε      

ζα επηπεηνεζμύκ      

απμνμύζακ      

μεηνεζήθαηε      

είπακ ζεβαζηεί      

 

Άζθεζε 2: Κα ζομπιενώζεηε ημκ παναθάηω πίκαθα ζύμθωκα με ημ πανάδεηγμα: 
 

Ξήμα Φωκή Οοδογία Πάλε 

έηνελεξ εκενγεηηθή 1ε - 

αδηθήζεθα    

ηνύπεζα    

κεονίαζε    

έπμομε αθμύζεη    

λεπαζηήθαμε    

νίπηεθακ    

ημιμμύζακ    

είπακ θμβεζεί    

ζα έπεηε ηοιίλεη    

πενάζαηε    

        Λ. Ιπαναθίημο 


