
 
 

ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ 
με α΄ συνθετικό πρόθεση 

  
π.χ. υπογράφω 

το ρήμα υπογράφω είναι σύνθετη λέξη. Μπορείς να βρεις τα συνθετικά της; 

…………. + ………………. 
Πώς όμως κλίνεται το ρήμα υπογράφω σε όλους τους χρόνους; 

 
 Γράψε το α΄ πρόσωπο του ενικού αριθμού σε όλους τους χρόνους. 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΜΕΛ. ΣΤΙΓ. ΜΕΛ. ΕΞΑΚ. ΠΑΡΑΚΕΙΜ. ΥΠΕΡΣΥΝΤ. ΣΥΝΤ. ΜΕΛ. 

υπογράφω        

 
Παρατήρησες κάτι; 

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

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Στα ρήματα που έχουν ως πρώτο συνθετικό πρόθεση, πρέπει να προσέχω 

ιδιαίτερα …………………………………………………………………………………… 

 
• Άλλες περιπτώσεις: 

εκφράζω 
εκ + έφραζα = εκέφραζα;  εκ + έφρασα = εκέφρασα;  

Πώς σου φαίνονται οι παραπάνω τύποι ρημάτων; Είναι σωστοί; Πώς νομίζεις ότι είναι 

το σωστό; 

 εκ + έφραζα = …………………. εκ + έφρασα = …………………… 

 

11ο ∆ημοτικό Σχολείο Βύρωνα 
Τάξη Ε’2 

∆ασκάλα: Σύλα Τσέκου 

Ονοματεπώνυμο: 
……………………………............... 

Ημερομηνία: 

Παρατατικός 
υπό + έγραφα = υπέγραφα 

υπό + έγραφες = υπέγραφες 
υπό + έγραφε = υπέγραφε 
υπό + γράφαμε = υπογράφαμε 

υπό + γράφατε = υπογράφατε 

υπό + έγραφαν = υπέγραφαν 

Αόριστος 
υπό + έγραψα = υπέγραψα 

υπό + έγραψες = υπέγραψες 
υπό + έγραψε = υπέγραψε 
υπό + γράψαμε = υπογράψαμε 

υπό + γράψατε = υπογράψατε 

υπό + έγραψαν = υπέγραψαν 



 Προσπάθησε να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα. 

ενεστώτας  παρατατικός αόριστος 

συμβαίνω    

αναπνέω    

αναλύω    

διαφεύγω    

επιμένω    

υποφέρω    

 
 Κλίνε τα παρακάτω ρήματα στον Ενεστώτα, Παρατατικό και Αόριστο. 

 επιβάλλω  

ενεστώτας  παρατατικός αόριστος 

    

    

    

    

    

    

εκφράζω 

ενεστώτας  παρατατικός αόριστος 

    

    

    

    

    

    

συγγράφω 

ενεστώτας  παρατατικός αόριστος 

    

    

    

    

    

    



επιμένω 

ενεστώτας  παρατατικός αόριστος 

    

    

    

    

    

    

 
προσβάλλω 

ενεστώτας  παρατατικός αόριστος 

    

    

    

    

    

    

 

 Συμπλήρωσε τις παρακάτω προτάσεις με τον Αόριστο του ρήματος που βρίσκεται 

στην παρένθεση.  

1. Ο Μότσαρτ ………………………………… εξαιρετικές όπερες. (συνθέτω) 

2. Ο Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας ………………..…………… το ∆ιάταγμα.(υπογράφω) 

3. Ο διευθυντής ……………………….…….τους καθυστερημένους υπαλλήλους. 

(κατακρίνω)  

4. Χθες στη συνεδρίαση ο κ. Παπαδόπουλος ……………………………….. τις 

απόψεις του με μεγάλη πειστικότητα. (εκθέτω) 

5. Ως μέλος της επιτροπής (εγώ) …………………………… τις καλύτερες ζωγραφιές 

για να βραβευτούν. (επιλέγω) 

6. Οι μαθητές …………………………………… τις παρατηρήσεις τους. (καταγράφω) 

7.  Οι πίνακες του Πικάσο …………………………………. πολλούς νεότερους 

ζωγράφους. (εμπνέω) 

8. Τα μέλη του σωματείου ……………………….το προεδρείο τους. (εκλέγω) 

 


