
                                    ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ  Δ΄ ΤΑΞΗΣ                     ΑΡ. ΦΥΛ. 18 
Οι εγκλίσεις στη Β΄ Συζυγία/Αναγνώριση εγκλίσεων 
Όνομα: __________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Κλίνω την Εξακολουθητική, την Συνοπτική και τη Συντελεσμένη Υποτακτική, την 
Εξακολουθητική και τη Συνοπτική Προστακτική και γράφω το Απαρέμφατο και τη 
Μετοχή της Ενεργητικής φωνής του ρήματος κρατώ : 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ  
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ 

Εξακολουθητική 
(Ενεστώτα) 

Συνοπτική 
(Αορίστου) 

Συντελεσμένη 
(Παρακειμένου) 

   
   
   
   
   
   

 
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

 Εξακολουθητική 
(Ενεστώτα) 

Συνοπτική 
(Αορίστου) 

β΄ πρόσ. ενικ.    
β΄ πρόσ. πληθ.   

 

  
 

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ :_____________ 
 ΜΕΤΟΧΗ : _________________ 

 

ΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ – Β΄ ΣΥΖΥΓΙΑ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ 
Ενεστώτας: αγαπώ/αγαπάω Εξακολουθητική: να αγαπώ/να αγαπάω 
Παρατατικός: αγαπούσα   
Αόριστος: αγάπησα Συνοπτική: να αγαπήσω 
Συν. Μέλλοντας: θα αγαπήσω   
Εξακ. Μέλλοντας: θα αγαπώ   
Παρακείμενος: έχω αγαπήσει Συντελεσμένη: να έχω αγαπήσει 
Υπερσυντέλικος: είχα αγαπήσει   
Συντελ. Μέλλοντας: θα έχω αγαπήσει   

         
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

 Εξακολουθητική 
(Ενεστώτα) 

Συνοπτική 
(Αορίστου) 

β΄ πρόσ. ενικ.  αγάπα αγάπησε 
β΄ πρόσ. πληθ. αγαπάτε αγαπήστε 

 

  
 

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ :αγαπήσει 
 ΜΕΤΟΧΗ : αγαπώντας 

 



2. Γράφω τους ρηματικούς τύπους (εγκλίσεις) των προτάσεων στον άλλο αριθμό κάνοντας 
τις απαραίτητες αλλαγές: 

 
• Μου δίνεις την μπάλα σου; 

Μας δίνετε την μπάλα σας; 
• Μη μου δίνεις σημασία. 

___________________________________________________________ 
• Να κρατάς το κεφάλι σου ψηλά. 

___________________________________________________________ 
• Πρόσεχε στον δρόμο, όταν πηγαίνεις σχολείο. 

___________________________________________________________ 
• Μη γράφετε στο θρανίο σας. 

___________________________________________________________ 
• Κλειδώνετε την πόρτα του σπιτιού. 

___________________________________________________________ 
• Αρχίζει να μαθαίνει τον ρόλο του. 

___________________________________________________________ 
 

3. Στις παρακάτω προτάσεις βάζω το ρήμα στο σωστό πρόσωπο και στον κατάλληλο αριθμό 
της οριστικής ενεστώτα: 

 
• Ο ταχυδρόμος μας _______________ (φέρνω) γράμματα και επιταγές. 
• Τον χειμώνα οι άνθρωποι και τα ζώα _________________ (κρυώνω) πολύ. 
• __________________ (περιμένω) πολλή ώρα, Αθηνά; 
• Πόσες ώρες _________________ (διαβάζω) την ημέρα, παιδιά; 

 
4. Γράφω στις παρενθέσεις σε ποια έγκλιση βρίσκονται τα υπογραμμισμένα ρήματα: 

 
• 0 δάσκαλος διδάσκει μαθηματικά μέσω υπολογιστή. ( _________________) 
• Πρόσεχε το αυτοκίνητο. ( _________________) 
• Να διαβάζετε περισσότερο, αγαπητοί μου. ( _________________) 
• Φύγετε γρήγορα. ( _________________) 
• Να έχεις καλό ταξίδι! ( _________________)  
• Φροντίζετε, πραγματικά, πολύ τους γονείς σας. ( _________________) 

 
5. Υπογραμμίζω τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων και γράφω μέσα στην παρένθεση σε 

ποια έγκλιση βρίσκονται: 
 

• Ο Φάνης δεν προσέχει στο μάθημα. (Οριστική) 
• Ίσως να θελήσεις αργότερα. (________________) 
• Πρόσεχε! (________________) 
• Τι να κάνω; (________________) 
• Το φαγητό καίγεται. (________________) 
• Η εκκλησία είναι ιερός χώρος. (________________) 

 


