Lecţia 19. Indicativul viitor
Diateza activă și diateza medie

Indicativul viitor. Diateza activă
Timpul viitor exprimă acțiuni care urmează să se întâmple în raport cu momentul vorbirii.

Mod de formare
Forma de viitor a verbului se formează astfel:
Rădăcină de viitor + sufixul σ + vocala de legătură +
terminații primare active
Formele de viitor ale verbului lu,w
Persoană
Singular

1
2
3

Plural

1
2
3

Prez. diat. A
lu,w
lu,eij
lu,ei
lu,omen
lu,ete
lu,ousi$n%

Viitor diat. A
lu,sw
lu,seij
lu,sei
lu,somen
lu,sete
lu,sousi$n%

Formele de viitor ale verbelor contrase:
ἀγαπάω  viit. ἀγαπήσω (voi iubi)
ποιέω  viit. ποιήσω (voi face)
πληρόω  viit. πληρώσω (voi umple)

Forme de viitor ale verbelor cu rădăcină care se termină cu o consoană oclusivă
Oclusive
labiale
detale

Surde

Sonore

Aspirate

π

β

φ

τ

δ

θ

velare

κ

γ

χ

Consoană labială
π+σψ

βλέπ- + σω  βλέψω

φ+σψ

γράφ- + σω  γραψω

Consoană dentală
δ+σσ

βαπτιδ- + σω  βαπτίσω

θ+σσ

πειθ- + σω  πείσω

Consoană velară
κ+σξ

διώκ- + σω  διώξω

γ+σξ

ἄγ-

χ+σξ

ἐλέγχ- + σω  ἐλέγξω

+ σω  ἄξω

Indicativul viitor. Diateza medie
Verbul lu,w
Sg. 1 lu,somai
2 lu,sh|
3 lu,setai
Pl. 1 luso,meqa
2 lu,sesqe
3 lu,sontai

îmi / mă voi dezlega
îți / te vei dezlega
își / se va dezlega
ne vom dezlega
vă veți dezlega
se vor dezlega

Indicativul viitor al verbului eivmi,
Singular
1. e;somai
2. e;sh|
3. e;stai

Plural
evso,meqa
e;sesqe
e;sontai

Vocabular:
βασιλεύς, -έως, ὁ ‒ rege
ζάω (viit. ζήσω, inf. ζῆν) - a trăi
Ἰουδαία, ας, ἡ - Iudeea
Ἰουδαῖος, αία, ον - iudeu (adj. sau subst.)
Ἰσραήλ, ὁ ‒ Israel
καρπός, οῦ, ὁ ‒ rod
μείζων (n. μεῖζον) ‒ mai mare (comparativul de la μέγας, μεγάλη, μέγα)
ὅλος, η, ον ‒ tot, toată
προσκυνέω (viit. προσκυνήσω) ‒ a se închina, a se prosterna

Total cuvinte învățate: 211

