
Ενεργητική και Παθητική Φωνή

األفعال المبنیة للمعلوم و المبنیة للمجھول

Τα ρήματα της ελληνικής γλώσσας χωρίζονται σε δύο ομάδες ή αλλιώς φωνές. Στην
Ενεργητική και την Παθητική.

للمعلوم والمبني للمجھول.األفعال في اللغة الیونانیة تقسم إلى مجموعتین. المبني

Στην Ενεργητική Φωνή βρίσκονται όσα ρήματα δηλώνουν ότι κάποιος ενεργεί.
Πραγματοποιεί μια πράξη και η πράξη αυτή πηγαίνει σε κάποιον άλλον ή κάπου αλλού. Τα
ρήματα στην Ενεργητική φωνή στο α’ ενικό πρόσωπο του ενεστώτα τελειώνουν σε (ω)

ωμέγα (π.χ. βρέχω, κουνώ, αγαπώ).

آخر. تنتھي األفعالیقوم بفعل وھذا الفعل یذھب إلى شخص آخر أو إلى مكانفي المبني للمعلوم جمیع األفعال تشیر إلى أن شخًصا ما
أحب).،أحّرك،أبلل(المثالسبیلعلىأومیغا)ω(بـالمضارعالمفردالمتكلمبصیغةللمعلومالمبنیة

Ο κομμωτής κουρεύει την Μαρία.

لماریاالحالقیحلق

Η Ελένη ποτίζει τα λουλούδια.

الزھورإلیناتسقي

Εγώ πλένω τα πιάτα.

الصحونأغسل

Στην Παθητική Φωνή βρίσκονται όσα ρήματα δηλώνουν ότι κάποιος παθαίνει κάτι ή
βρίσκεται σε μια κατάσταση. Η πράξη στην περίπτωση αυτή γυρίζει πίσω στο πρόσωπο που
την κάνει. Τα ρήματα στην Παθητική Φωνή στο α’ ενικό πρόσωπο του ενεστώτα τελειώνουν
σε μαι (π.χ. βρέχομαι, κουνιέμαι, αγαπιέμαι).

في ھذه الحالة علىأّن شیئ ما حصل لشخص أو أّنة في حالة ما. یعود الفعلفي الفعل المبني للمجھول توجد األفعال التي تدل على
أتبلل،(مثال)μαι(بـالمضارعالمتكلمالمفردصیغةفيللمجھولالمبنیةاألفعالتنتھيالفعل.بذلكیقومالذيالشخص

أتحرك، أَُحب)

The material was created within the framework of the "Meet me" project, funded by the EU DEAR programme.



Η αδερφή μου κουρεύεται στο κομμωτήριο της Νίκης.

نیكوصالونفيأختيتحلقت

Τα λουλούδια ποτίζονται από την Ελένη.

إلیناقبلمناألزھارتسقى

Πλένομαι το βράδυ πριν πάω για ύπνο.

النومقبلالمساءفيأغتسل

Ενεργητική Φωνή
الفعل المبني للمعلوم

Παθητική Φωνή
الفعل المبني للمجھول

Ενεστώτας (τώρα)
المضارع(اآلن)

Ενεστώτας (τώρα)
المضارع (اآلن)

εγώ βρέχω εγώ βρέχομαι
εσύ βρέχεις εσύ βρέχεσαι
αυτός, αυτή, αυτό βρέχει αυτός, αυτή, αυτό βρέχεται
εμείς βρέχουμε εμείς βρεχόμαστε
εσείς βρέχετε εσείς βρέχεστε
αυτοί, αυτές, αυτά βρέχουν αυτοί, αυτές, αυτά βρέχονται

The material was created within the framework of the "Meet me" project, funded by the EU DEAR programme.


