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1)  Τι  φανερώνε ι  το  ρήμα  στ ι ς  παρακάτω  προτάσε ι ς ;  

κάτ ι  ορ ιστ ικό ,  επ ιθυμ ία ,  προσταγ ή ;  

ξυπνήστε …………………………………  κινώ ………………………………… 

φεύγει …………………………………  να φυτέψω ………………………………… 

να σαρώσει …………………………………  σήκω ………………………………… 

 

 

2)  Πώς λέγ ετα ι  η  έγ κλ ι ση  που  φανερώ νε ι :  

 μια προσταγή, μια προτροπή, μια επιθυμία  ……………………………………… 

 κάτι βέβαιο, πραγματικό, καθορισμένο  ……………………………………… 

 κάτι που θέλουμε ή περιμένουμε να γίνει  ……………………………………… 

 

3)  Σε πο ι α  έγ κλ ιση  βρ ί σκοντα ι  τα  ρήματα  των  παρακάτω 

προτάσεων ;  

 Έλα στο σπίτι μας. (……………………………………………) 

 Τα έλατα απλώνονται στο βουνό. (……………………………………………) 

 Όταν πέφτει η βροχή είναι όμορφα. (……………………………………………) 

 Κοίταξε εδώ τι γράφει. (……………………………………………) 
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4)  Σχηματ ί ζω  την  υποτακτ ική  των  παρακάτω  ρημάτων  

προσέχοντας  το  χρόνο  κα ι  το  πρόσωπο  σ το  οπο ί ο  βρ ί -

σκοντα ι :  

Οριστική Υποτακτική Χρόνος 

απλώνεις ………………………………………………… …………………………………… 

δυνάμωσα ………………………………………………… …………………………………… 

ταξιδεύουμε ………………………………………………… …………………………………… 

έχει πληρώσει ………………………………………………… …………………………………… 

χορέψατε ………………………………………………… …………………………………… 

 

 

5)  Μετατρέπω τ ις  παρακάτω  ερωτήσε ι ς  σε  προστακτ ικ ές ,  

όπως στο  παράδε ιγμα :  

 Έκλεισες την πόρτα; 

Κλείσε την πόρτα. 

 Έγραψες την ορθογραφία; 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 Τηλεφώνησες στη μητέρα σου; 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 Έφτασες στο τέλος; 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 Έδωσες τα βιβλία σου; 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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6)  Συμπληρώνω τον  παρακάτω  π ίνακα :  

Ενεργητική φωνή 

Οριστική Προστακτική 

Ενεστώτας Αόριστος β΄ εν. β΄ πληθ. 

αγαπώ αγάπησα αγάπησε αγαπήστε 

οδηγώ    

κεντώ    

κρατώ    

ποτίζω    

σκουπίζω    

κερδίζω    

αθροίζω    

δακρύζω    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόσεχε την ορθογραφία του αορί-

στου (-ησα, -ισα, -οισα, -υσα) ! Δεν 
αλλάζει στην προστακτική! 
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7)  Συμπληρώνω τον  παρακάτω  π ίνακα :  

Παθητική φωνή 

Οριστική Προστακτική 

Ενεστώτας Αόριστος β΄ εν. β΄ πληθ. 

δένομαι δέθηκα δέσου δεθείτε 

στρώνομαι    

δροσίζομαι    

ντύνομαι    

χάνομαι    

κοιμάμαι    

θυμάμαι    

κρατιέμαι    

νικιέμαι    

 

 

 

 

 

 

 

 

Θυμήσου! Η κατάληξη -ηκα 

(παθητικός αόριστος) γρά-
φεται πάντα με ήτα! 
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8)  Σχηματ ί ζω  τον  αόρ ιστο  των  παρακάτω  ρημάτων  στην  

ορ ιστ ική  κα ι  στην  προστακτ ικ ή :  

Οριστική Προστακτική 

Ενεστώτας Αόριστος β΄ εν. β΄ πληθ. 

ανεβαίνω    

κατεβαίνω    

βγαίνω    

μπαίνω    

βρίσκω    

βλέπω    

πίνω    

λέ(γ)ω    

έρχομαι    

πηγαίνω    

τρώ(γ)ω    

παίρνω    

 

 

 

 

Ο αόριστος των ρημάτων 

αυτών σχηματίζεται α-

νώμαλα! Το ίδιο και η 
προστακτική του! 


