
ΧΗΜΑΣΙΜΟ ΠΡΟΣΑΚΣΙΚΗ 

 

Πνμζηαθηηθή έπμοκ μόκμ μη πνόκμη Εμεζηώηας θαη Αόριζηος 

ζηεκ Γκενγεηηθή θαη ηεκ Παζεηηθή θςκή. 

 

Η Πνμζηαθηηθή έπεη μόκμ β΄εμικό θαη ημ β΄πληθσμηικό. 

 

Γκενγεηηθή θςκή 

Γκεζηώηαξ  ζηόλιζε 

                  ζηολίζεηε 

Αόνηζημξ    ζηόλιζε 

                  ζηολίζηε 

Παζεηηθή θςκή 

Γκεζηώηαξ  (δεν χρηζιμοποιείηαι) 

                  ζηολίζεζηε 

Αόνηζημξ    ζηολίζου 

                  ζηολιζηείηε 

 

Προζοτή: 

 

 Σα δηζύιιαβα νήμαηα ηεξ α΄ζοδογίαξ δεκ παίνκμοκ αύλεζε ζημκ 

αόνηζημ ηεξ πνμζηαθηηθήξ όπςξ γίκεηαη ζημκ αόνηζημ ηεξ 

οπμηαθηηθήξ. 

               Ονηζηηθή       Πνμζηαθηηθή 

Π.π. γνάθς  έγναρα             γνάρε 

       ιύκς     έιοζα               ιύζε 

 

 Σα ζύκζεηα νήμαηα με πνώημ ζοκζεηηθό θάπμηα πνόζεζε 

(π.π. ακά, θαηά,δηά,μεηά,πανά ακηί θ..ά.) δεκ παίνκμοκ αύλεζε ε 

ακάμεζα ζηεκ πνόζεζε θαη ημ νήμα. 

Π.π. Ονηζηηθή                 Πνμζηαθηηθή 

       θαηέγναρεξ   αλλά      θαηάγναρε 

       μεηέηνερεξ    αλλά     μεηάηνερε 

 

 Σα νήμαηα πμο έπμοκ θαηάιελε –ίδς ζπεμαηίδμοκ ημ β΄ εκηθό 

πνόζςπμ ηεξ πνμζηαθηηθήξ αμνίζημο ζηεκ εκενγεηηθή θςκή ζε  

–ηζε θαη  ημ β΄πιεζοκηηθό ζε –ίζηε. 

     Π.π. ζημιίδς-ζηόιηζε          δογίδς-δύγηζε 

                          ζημιίζηε                   δογίζηε 

 



 

 

 Σα νήμαηα πμο έπμοκ θαηάιελε –ς ζπεμαηίδμοκ ημ β΄ εκηθό  

πνόζςπμ ηεξ πνμζηαθηηθήξ αμνίζημο ζηεκ εκενγεηηθή θςκή ζε  

–ήζε θαη  ημ β΄πιεζοκηηθό ζε –ήζηε. 

   Π.π. αγαπώ-αγάπεζε                 πνμπςνώ-πνμπώνεζε 

             Αγαπήζηε                            πνμπςνήζηε 

 Σα νήμαηα ηεξ παζεηηθήξ θςκήξ ζπεμαηίδμοκ ημ β΄ εκηθό 

πνόζςπμ ηεξ πνμζηαθηηθήξ αμνίζημο ζε –μο θαη ημ β΄πιεζοκηηθό 

ζε –είηε 

     Π.π.ζηέθμμαη-ζηάζμο                       δέκμμαη-δέζμο 

                      ηαζείηε                                δεζείηε 

 

1ε εμείςζε 

 Σα νήμαηα πμο ελαηνμύκηαη θαη δε γνάθμκηαη με –η- ζηε 

παναιήγμοζα,όπςξ ηα δακρύζω,δαμείζω, αθροίζω, δηαηενμύκ 

ημ θςκήεκ ημο ζέμαηόξ ημοξ θαη ζηεκ πνμζηαθηηθή  αμνίζημο 

 Π.π. δακείδς-δάκεηζε                      αζνμίδς-άζνμηζε 

                      Δακείζηε                                 αζνμίζηε 

 

 

 

 
  

2ε εμείςζε 

Τπάνπμοκ μενηθά νήμαηα ηα μπμία ζπεμαηίδμοκ ανώμαλα ηεκ 

πνμζηαθηηθή ημο εκενγεηηθμύ αμνίζημο.  

Αοηά είκαη: ακεβαίκς-ακέβα,ακεβείηε 

                 θαηεβαίκς-θαηέβα,θαηεβείηε 

                 βγαίκς-βγεξ,βγείηε 

                 μπαίκς-μπεξ,μπείηε 

                 βνίζθς-βνεξ,βνείηε 

                 βιέπς-δεξ,δείηε                 ηνώς-θάε,θάηε 

                 πίκς-πηεξ,πηείηε                 ένπμμαη-έια,ειάηε 

                 ιές-πεξ,πείηε                     παίνκς-πάνε,πάνηε 



Αζθήζεηξ 

1. Να λακαγνάρεηε ηεκ παναθάης ζοκηαγή ζηεκ οπμηαθηηθή θαη πνμζηαθηηθή αμνίζημο.  

Βάδμομε ηεκ θνέμα γάιαθημξ ζημ μίλεν, πνμζζέημομε δάπανε άπκε θαη 

πηοπάμε γηα ιίγα ιεπηά, έςξ κα πήλεη. Κναηάμε ημ ¼ ηεξ θνέμαξ ζ` έκα μπμι 

γηα ημ γανκίνηζμα ηεξ ημύνηαξ. Πνμζζέημομε ημ αμανέημ θαη ηα αμύγδαια θαη 

ακαθαηεύμομε ημ μείγμα ειαθνά. Βάδμομε ζε μηα πηαηέια ημ πακηεζπάκη θαη ημ 

θαιύπημομε με θνέμα αμανέημ. Βάδμομε θαη ημ άιιμ πακηεζπάκη ημ 

θαιύπημομε θαη αοηό με θνέμα θαη ημ γανκίνμομε  με ζακηηγί θαη θνμύηα. 

Βάδμομε ηεκ ημύνηα ζημ ρογείμ γηα δομ ώνεξ  πνηκ ηε ζενβίνμομε. 
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2. Να ζομπιενώζεηξ ηα θέκα ζηηξ παναθάης πνμηάζεηξ με ημοξ θαηάιιειμοξ ηύπμοξ ηςκ 

νεμάηςκ ζηεκ πνμζηαθηηθή  πμο βνίζθμκηαη ζηεκ πανέκζεζε: 

   ...................(θάζμμαη) ζημ γαθείμ ζμο ηώνα αμέζςξ..............(ιύκς) ηηξ αζθήζεηξ, 

..................(δηαβάδς) ηα μαζήμαηά ζμο θαη ..............(γνάθς) ηεκ έθζεζε.Με ζεθςζείξ εάκ δεκ 

ηειεηώζεηξ θαη ...............(θάκς) απόιοηε εζοπία. 

 

3. Να ζομπιενώζεηξ ηα θεκά ζηηξ θαηαιήλεηξ ηςκ παναθάης νεμάηςκ: 

 Γιεκη__ζηε με ηεκ ροπή ζαξ! 

 Κακμκ__ζηε ηα νακηεβμύ ζαξ γηα κα είζηε ζηεκ ώνα ζαξ. 

 οκεκκμεζ__ηε μεηαλύ ζαξ θαη π__ηε μμο. 

 Σναβ__ληε ημ παιί θαη ηοι__ληε ημ. 

  Σειεθςκ__ζηε ζημ 000-2222222! 

 Καηεβ__ηε από ημ ηνέκμ θαη επηβηβαζη__ηε ζημ επόμεκμ! 

 Αζν__ζηε ηα γηκόμεκα θαη ι__ζηε ηεκ άζθεζε! 

 

4. Βάιε ηα παναθάης νήμαηα ζηεκ πνμζηαθηηθή εκεζηώηα θαη αμνίζημο: 

    Ονηζηηθή Πνμζηαθηηθή εκεζηώηα Πνμζηαθηηθή  

αμνίζημο 

Παίδς παίδε – παίδεηε  παίλε – παίληε  

Φςκάδς   

Πεηκάς   

Ρίπκς   

Ακαθαηεύς   

Λές   

Πιενμθμνώ   

Αγμνάδς   
 


