Εγκλίσεις ρημάτωμ
Οη δηάθμνεξ μμνθέξ πμο παίνκεη ημ νήμα γηα κα θακενώζεη ηεκ
ροπηθή δηάζεζε ημο μμηιεηή ιέγμκηαη εγθιίσεης. Οη θύνηεξ εγθιίζεηξ
είκαη:
 Ορηστηθή

θακενώκεη πςξ αοηό πμο δείπκεη ημ νήμα είκαη

θάτη βέβαηο, πραγματηθό (π.π. Η Μανία ιούδεταη.)
 Υποταθτηθή

θακενώκεη πςξ αοηό πμο δείπκεη ημ νήμα

είκαη θάτη ποσ ζέιοσμε ή περημέκοσμε κα γίκεη (π.π. Η Μανία
ζέιεη κα ιοσστεί.)
 Προσταθτηθή

θακενώκεη πςξ αοηό πμο δείπκεη ημ νήμα

είκαη προσταγή, επηζσμία, εστή θαη έπεη μόκμ β΄εκηθό θαη
β΄πιεζσκτηθό (π.π. Λούσοσ, Μανία.)

Παρατερήσεης:
1) Ονηζηηθή έπμοκ όιμη μη πνόκμη. Υπμηαθηηθή έπμοκ μόκμ μ
Εκεζηώηαξ, μ Αόνηζημξ θαη μ Παναθείμεκμξ. Πνμζηαθηηθή έπμοκ
μόκμ μ Εκεζηώηαξ θαη μ Αόνηζημξ.
2) Όηακ έκα νήμα είκαη ζηεκ Υπμηαθηηθή, ζοκμδεύεηαη από ηα μόνηα
«αξ, κα» ή ημοξ ζοκδέζμμοξ «γηα κα, όηακ πνηκ, ακ, άμα» ή ημ
απαγμνεοηηθό «με».
3) Η αύλεζε πμο παίνκμοκ ηα δηζύιιαβα νήμαηα ηεξ Α΄ ζοδογίαξ
ζημκ αόνηζημ εκενγεηηθήξ θςκήξ (δει. γνάθς – έγναρα) πάκεηαη
ζηεκ Πνμζηαθηηθή (γνάρε – γνάρηε).
4) Τμ ίδημ ηζπύεη θαη γηα ηα ζύκζεηα νήμαηα πμο έπμοκ ςξ α΄
ζοκζεηηθό μία πνόζεζε (π.π. ακά, μεηά, πανά, από, επί, οπέν, δηά)

θαη β΄ ζοκζεηηθό έκα δηζύιιαβμ νήμα α΄ ζοδογίαξ (π.π.
μεηαβάιις, επηβιέπς, μεηαηνέπς). Τα νήμαηα αοηά παίνκμοκ
ζηεκ Ονηζηηθή εκενγεηηθμύ Αμνίζημο αύλεζε ακάμεζα ζηεκ
πνόζεζε θαη ημ νήμα (εζςηενηθή αύλεζε) (δει. θαηαγνάθς –
θαηέγναρα), ε μπμία, όμςξ πάκεηαη ζηεκ Πνμζηαθηηθή (θαηάγναρε
- θαηαγνάρηε).
5) Σημ β΄ εκηθό πνόζςπμ ηεξ Πνμζηαθηηθήξ Εκεζηώηα θαη Αμνίζημο
ηςκ ζύκζεηςκ νεμάηςκ μ ηόκμξ ακεβαίκεη ζηεκ πνμπαναιήγμοζα
(π.π. οπόγναθε – οπόγναρε).
6) Πνμζμπή ζηεκ μνζμγναθία (π.π. ζημιίζηε, δακείζηε, κηθήζηε,
ζημιηζηείηε).

Ασκήσεις:
1. Σσμπιερώκω

τε

σσκταγή

βάδοκτας

τα

ρήματα

τωκ

παρεκζέσεωκ στο σωστό τύπο τες Προσταθτηθής:
Σαιάηα δομανηθώκ
_____________(μαγεηνεύς)
θαηζανόια

με

ηα

βναζηό

δομανηθά

ζε

μηα

μεγάιε

αιαηηζμέκμ

_____________(ζμύνςζα)

κενό.

ηα

_____________(ημπμζέηεζα)

ηα

θαη

λακά

ζηεκ

θαηζανόια.

_____________(πνμζζέης)

ιάδη.

_____________(ακαθαηεύς). _____________(πνόζζεζα) ηα
κημμαηίκηα, ηε μμηζανέια, ηηξ ειηέξ, ημ θμοθμοκάνη θαη μηζό
θιηηδάκη

βαζηιηθό.

_____________

_____________(μμηνάδς)

ηα

_____________(πνόζζεζα)

ζημ

δομανηθά
θαζέκα

ημ

(ακαθαηεύς).
ζηα
βαζηιηθό

πηάηα.
πμο

πενίζζερε. _____________(ένηλα) πηπένη θαη _____________
(ζενβίνς).

2. Ξακαγράυω

της

προτάσεης

βάδοκτας

τα

ρήματα

στεκ

Υποταθτηθή ή τεκ Προσταθτηθή τοσ ακτίστοητοσ τρόκοσ:
Να θαηαβάιιεηξ ημ πμζό ηςκ δέθα πηιηάδςκ εονώ ζηεκ εθμνία.
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Να οπμγνάρεηε ζε όιεξ ηηξ ζειίδεξ ημο ζομβμιαίμο.
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
Λύζηε ηηξ αζθήζεηξ θαη δημνζώζηε ηεξ.
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
Πόηηδε θαη ζθάιηδε ηα ιμοιμύδηα.
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
Να δακείδεηξ με παμειό ηόθμ θαη κα δεηάξ εγγοήζεηξ.
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

