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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Σηην Πύλη για ηην Ελληνική Γλώζζα και ζηο  Λεξικό ηηρ Κοινήρ 

Νεοελληνικήρ, κάνω: 

1. Απλή αναζήτηςη λήμματοσ (ουςιαςτικό).  Σο ουςιαςτικό προςδιορύζεται ωσ προσ 

το γϋνοσ του με το ϊρθρο, που παρατύθεται με λευκϊ τυπογραφικϊ ςτοιχεύα. 

λόμματα:  

διευθυντήσ  

 

νηπιαγωγόσ  

 

φιλόλογοσ 

 

Σχόλιο [t1]: Βοήθεια για το λεξικό 
τησ κοινήσ νεοελληνικήσ. 

 

Σχόλιο [t2]:  Όταν ένα αρςενικό 
ουςιαςτικό διαθέτει και το 
αντίςτοιχο θηλυκό του, το θηλυκό 
παρατίθεται κανονικά ωσ δεύτεροσ 
τύποσ με μαύρα ςτοιχεία. 

Σχόλιο [t3]: Εάν το θηλυκό 
εμφανίζεται με πολύ μεγαλύτερη 
ςυχνότητα από το αρςενικό, τότε το 
θηλυκό αποτελεί το κύριο λήμμα και 
το αρςενικό ακολουθεί ωσ δεύτεροσ 
τύποσ. 

Σχόλιο [t4]: Όταν ο τύποσ για το 
αρςενικό και για το θηλυκό είναι 
κοινόσ, όταν, δηλαδή, αρςενικό και 
θηλυκό είναι ομόηχα και ομόγραφα, 
καταχωρίζονται και οι δύο τύποι, με 
φωνητική μεταγραφή και κλιτικό 
παράδειγμα. 
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2. Απλή αναζήτηςη λήμματοσ (επίθετο). το επύθετο ο τύποσ του αρςενικού γρϊφεται 

ολόκληροσ, ενώ για τα ϊλλα γϋνη γρϊφεται μόνο το τμόμα τησ λϋξησ που αλλϊζει. 

λόμματα:  

νηςτικόσ  -ιά -ό 

νεαρόσ -ή -ό 

3. Απλή αναζήτηςη λήμματοσ (ρήμα). τα ρόματα αναγρϊφεται ο ενεργητικόσ τύποσ 

και, εφόςον υπϊρχει, ακολουθεύ ο παθητικόσ. 

λόμμα:  

υπεραςπίζω 

 

4. Αναζήτηςη ςυνόλου λημμάτων.  Μπορεύτε να πληκτρολογόςετε μϋροσ του 

λόμματοσ, χρηςιμοποιώντασ τον αςτερύςκο * για το υπόλοιπο. 

αναζητόςτε: 

 όλεσ τισ λϋξεισ που αρχύζουν από «κρατ» 

 όλεσ τισ λϋξεισ που περιϋχουν το «κρατ» 

 όλεσ τισ λϋξεισ που λόγουν ςε «ιςμόσ» 

 όλεσ τισ λϋξεισ που αρχύζουν από «κ» και λόγουν ςε «ιςμόσ» 

 

5. Σύνθετη αναζήτηςη. τη «ύνθετη Αναζότηςη» μπορεύτε να αναζητόςετε λόμματα ό 

ομϊδεσ λημμϊτων από το λεξικό, που εκπληρούν ςυνδυαςμούσ κριτηρύων. αναζητόςτε: 

 λϋξεισ τησ ελληνικόσ που ανόκουν ςτο πεδύο του αθλητιςμού και  προϋρχονται (ό 

αποτελούν ςημαςιολογικϊ δϊνεια) από την αγγλικό και την τουρκικό. 

 λϋξεισ τησ ελληνικόσ που ανόκουν ςτο πεδύο τησ  διατροφόσ και  προϋρχονται (ό 

αποτελούν ςημαςιολογικϊ δϊνεια) από την αγγλικό και την τουρκικό. 

 

6. Αναζήτηςη ρημάτων με λόγια κλιτική μορφολογία. Πιο ςυγκεκριμϋνα: ρόματα τησ 

Ν.Ε. που ςχηματύζονται με τη βϊςη –ϊγω. 

 

Σχόλιο [t5]: Οι τυχόν διπλοί τύποι 
του θηλυκού ςυχνά χωρίηονται με μία 
πλάγια γραμμι (/). 

Σχόλιο [t6]: Όταν ο δεφτεροσ τφποσ του 
κθλυκοφ ενόσ επικζτου είναι 
διαφοροποιθμζνοσ και ίςωσ λόγιοσ, ο 
τφποσ αυτόσ παρατίκεται ωσ γραμματικι 
πλθροφορία (με πλάγια τυπογραφικά 
ςτοιχεία). 

Σχόλιο [t7]: Για οριςμζνα ριματα ο 
πακθτικόσ τφποσ μπορεί να κεωρθκεί 
ςυχνότεροσ και να αναγραφεί πρώτοσ. 

Σχόλιο [t8]:  Τα ακριβώσ αντίκετα με το 
προθγοφμενο πεδίο αποτελζςματα 
μποροφν να οδθγιςουν ςτθν αναηιτθςθ 
των αιτίων που οδθγοφν ςτθ 
δυςαναλογία αυτι και ςτθ ςφνδεςθ του 
λεξιλογίου τθσ γλώςςασ μασ με τθν 
ιςτορία. 
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ςτόχοσ: η κατανόηςη από μϋρουσ των μαθητών, ότι τα ρόματα αυτϊ ςχηματύζουν τουσ 
χρόνουσ τουσ με δύο διαφορετικϊ θϋματα. Σο καθϋνα από αυτϊ τα θϋματα ςυνδϋεται 
ςταθερϊ με διαφορετικϊ ςημαςιολογικϊ χαρακτηριςτικϊ. υγκεκριμϋνα, το 
ενεςτωτικό θϋμα (–αγ-) δηλώνει διϊρκεια ό εξακολούθηςη και το αοριςτικό θϋμα (-
αγαγ-) δηλώνει κϊτι όδη ςυντελεςμϋνο ό κϊτι που δεν ϋχει (δεν εύχε ό δε θα ϋχει) ωσ 
χαρακτηριςτικό του τη διϊρκεια ό την επανϊληψη. Επομϋνωσ, θα πρϋπει να ςυνδϋςουν 
οι μαθητϋσ τη μορφό με τη ςημαςύα, δηλαδό να κατανοόςουν το εξακολουθητικό 
(ενεςτωτικό) θϋμα –αγ- και το ςυνοπτικό θϋμα –αγαγ-(-όγαγ-) ϋχουν διαφορετικϋσ 
ςημαςύεσ.  
 

Εκδοχό 1η: 
το περιβϊλλον τησ ύνθετησ Αναζότηςησ του Λεξικού τησ Κοινόσ Νεοελληνικόσ 

(Ινςτιτούτο Νεοελληνικών πουδών), πραγματοποιόςτε  αναζότηςη, ςυμπληρώνοντασ 

την ακολουθία *άγω (και την ακολουθία *άγομαι) ςτο πεδύο Λόμμα και 

επιλϋγοντασ Ρόμα από το πεδύο Σύποσ Λόμματοσ. 

 

 

 

Σχόλιο [t9]: Τα αποτελζςματα κα είναι 
περιςςότερα από αυτά που μασ 
ενδιαφζρουν, επομζνωσ κα χρειαςτεί να 
κάνετε  τθ διαλογι.  
Στθ ςυνζχεια μπορεί να δθμιουργθκεί ζνα 
αρχείο κειμζνου ςτο οποίο κα 
περιλθφκεί θ λίςτα με τα ριματα που 
ςχθματίηονται με τθ βάςθ -άγω. 
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Εκδοχό 2η (εναλλακτικό τησ 1ησ) 

 

 το περιβϊλλον τησ ύνθετησ Αναζότηςησ του Λεξικού τησ Κοινόσ Νεοελληνικόσ 
(Ινςτιτούτο Νεοελληνικών πουδών), πραγματοποιόςτε  ςυνδυαςμϋνη 
αναζότηςη με τουσ όρουσ:  

 *αγ* ςτο πεδύο Λόμμα  
 ρήμα ςτο πεδύο Σύποσ Λόμματοσ 

 λόγ.%άγω ςτο πεδύο Ετυμολογύα 

 Από τα ρόματα που ϋχετε βρει ξεχωρύςτε ςε δύο ςτόλεσ ποια, κατϊ τη γνώμη 

ςασ, ϋχουν την πιο ςυχνό χρόςη και ποια την πιο ςπϊνια. 

 Αναζητόςτε παραδεύγματα για κϊποια ρόματα τόςο ςτο λεξικό (παραδεύγματα 
που δύνονται ςτο ερμηνευτικό μϋροσ των ϊρθρων του ΛΚΝ) όςο και ςτα ώματα 
Κειμϋνων. Αυτό που μασ ενδιαφϋρει εύναι να περιλαμβϊνουν τα παραδεύγματα 
αυτϊ ςυνοπτικούσ αλλϊ και μη ςυνοπτικούσ τύπουσ. Ο ςκοπόσ τησ διαδικαςύασ 
εύναι να εμπλακούμε και να εμπλϋξουμε και τουσ μαθητϋσ μασ ςε μύα δημιουργικό 
και διερευνητικό προςπϊθεια, μϋςα από την οπούα θα επιχειρόςουν να  

Σχόλιο [t10]: Περιορίηει τον όγκο των 
αποτελεςμάτων τθσ προθγοφμενθσ 
αναηιτθςθσ αλλά απαιτεί μεγαλφτερθ 
εξοικείωςθ με το περιβάλλον 
αναηιτθςθσ. 
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οδηγηθούν μόνοι τουσ ςε κϊποιον τελικό «κανόνα» για τη διαφορϊ ςτη ςημαςύα 
μεταξύ των ςυνοπτικών και των εξακολουθητικών τύπων. 

 
Για παρϊδειγμα:  
υγκρύνουμε τισ ςημαςύεσ των τύπων «εξϊγει» και «εξαγϊγει» ςτα ακόλουθα 
παραδεύγματα για το λόμμα «εξϊγω» του ΛΚΝ, 

o H Eλλάδα εξάγει κυρίωσ γεωργικά προΰόντα.  
o Φτωχή χώρα που δεν εξάγει τίποτε άλλο εκτόσ από εργατικά χέρια.  
o Eπιχείρηςε να εξαγάγει παράνομα ςυνάλλαγμα.  

προκειμϋνου να διερευνόςουμε τη διαφορϊ ςτη ςημαςύα τουσ. 
 

7. Αξιοποίηςη των ςωμάτων κειμένων 

Διδαςκαλύα τησ ενότητασ «Παρουςύαςη – Κριτικό»  (Β΄ Λυκεύου).  
Τρία παραδείγματα αξιοποίηςησ των ςωμάτων κειμένων.  
(Από το επιμορφωτικό υλικό). 
 

Διδακηική αξιοποίηζη ηων ηλεκηπονικών λεξικών                          

και ζωμάηων κειμένων  

Θεωρητικό πλαύςιο και ενδεικτικϊ παραδεύγματα εφαρμογόσ 
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