2. Να µεταφέρετε τα παρακάτω ρήµατα της παθητικής φωνής στο ίδιο πρόσωπο σε όλους τους χρόνους, όπως στο παράδειγµα:
Geef de betekenis van onderstaande werkwoorden van de lijdende vorm in het Nederlands en vorm alle tijden in dezelfde persoonsvorm, zoals in het
voorbeeld:
Ενεστώτας
Παρατατικός
Αόριστος
Μέλλ. δ.
Μέλλ. στ.
Παρακείµενος
Υπερσυντέλ.
Συντ. Μέλλ.
ντύνοµαι
σκέφτεται
κουραζόµαστε
βρίσκεσαι
βαριέστε
χρειάζονται
έρχοµαι
γεννιέσαι
κοιµάται
θυµάµαι

1. Να µεταφέρετε τα παρακάτω ρήµατα της ενεργητικής φωνής στο ίδιο πρόσωπο σε όλους τους χρόνους, όπως στο παράδειγµα:
Geef de betekenis van onderstaande werkwoorden van de bedrijvende vorm in het Nederlands en vorm alle tijden in dezelfde persoonsvorm, zoals in
het voorbeeld:
Ενεστώτας
Παρατατικός
Αόριστος
Μέλλ. δ.
Μέλλ. στ.
Παρακείµ.
Υπερσυντ.
Συντ. Μέλλ.
δουλεύω
αγοράζει
ετοιµάζεις
σταµατάµε
περνάτε
παίρνουν
πουλάς
δίνει
βγαίνεις
πίνω

Ρήµατα ενεργητικής (–ω, –ώ) και παθητικής φωνής (–µαι)
Werkwoorden van de bedrijvende (–ω, –ώ) en lijdende vorm (–µαι)

Παρατατικός

δούλευα
αγόραζε
ετοίµαζες
σταµατούσαµε
περνούσατε
έπαιρναν
πουλούσες
έδινε
έβγαινες
έπινα

Παρατατικός

ντυνόµουν
σκεφτόταν
κουραζόµαστε
βρισκόσουν
βαριόσαστε
χρειάζονταν
ερχόµουν
γεννιόσουν
κοιµόταν
θυµόµουν

1.
Ενεστώτας

δουλεύω
αγοράζει
ετοιµάζεις
σταµατάµε
περνάτε
παίρνουν
πουλάς
δίνει
βγαίνεις
πίνω

2.
Ενεστώτας

ντύνοµαι
σκέφτεται
κουραζόµαστε
βρίσκεσαι
βαριέστε
χρειάζονται
έρχοµαι
γεννιέσαι
κοιµάται
θυµάµαι

Απαντήσεις:
Antwoorden:

Αόριστος

ντύθηκα
σκέφτηκε
κουραστήκαµε
βρέθηκες
βαρεθήκατε
χρειάστηκαν
ήρθα
γεννήθηκες
κοιµήθηκε
θυµήθηκα

Αόριστος

δούλεψα
αγόρασε
ετοίµασες
σταµατήσαµε
περάσατε
πήραν
πούλησες
έδωσε
βγήκες
ήπια

Μέλλ. δ.

θα ντύνοµαι
θα σκέφτεται
θα κουραζόµαστε
θα βρίσκεσαι
θα βαριέστε
θα χρειάζονται
θα έρχοµαι
θα γεννιέσαι
θα κοιµάται
θα θυµάµαι

Μέλλ. δ.

θα δουλεύω
θα αγοράζει
θα ετοιµάζεις
θα σταµατάµε
θα περνάτε
θα παίρνουν
θα πουλάς
θα δίνει
θα βγαίνεις
θα πίνω

θα ντυθώ
θα σκεφτεί
θα κουραστούµε
θα βρεθείς
θα βαρεθείτε
θα χρειαστούν
θα έρθω
θα γεννηθείς
θα κοιµηθεί
θα θυµηθώ

Μέλλ. στ.

θα δουλέψω
θα αγοράσει
θα ετοιµάσεις
θα σταµατήσουµε
θα περάσετε
θα πάρουν
θα πουλήσεις
θα δώσει
θα βγεις
θα πιω

Μέλλ. στ.

έχω ντυθεί
έχει σκεφτεί
έχουµε κουραστεί
έχεις βρεθεί
έχετε βαρεθεί
έχουν χρειαστεί
έχω έρθει
έχεις γεννηθεί
έχει κοιµηθεί
έχω θυµηθεί

Παρακείµενος

έχω δουλέψει
έχει αγοράσει
έχεις ετοιµάσει
έχουµε σταµατήσει
έχετε περάσει
έχουν πάρει
έχεις πουλήσει
έχει δώσει
έχεις βγει
έχω πιει

Παρακείµ.

είχα ντυθεί
είχε σκεφτεί
είχαµε κουραστεί
είχες βρεθεί
είχατε βαρεθεί
είχαν χρειαστεί
είχα έρθει
είχες γεννηθεί
είχε κοιµηθεί
είχα θυµηθεί

Υπερσυντέλ.

είχα δουλέψει
είχε αγοράσει
είχες ετοιµάσει
είχαµε σταµατήσει
είχατε περάσει
είχαν πάρει
είχες πουλήσει
είχε δώσει
είχες βγει
είχα πιει

Υπερσυντ.

θα έχω ντυθεί
θα έχει σκεφτεί
θα έχουµε κουραστεί
θα έχεις βρεθεί
θα έχετε βαρεθεί
θα έχουν χρειαστεί
θα έχω έρθει
θα έχεις γεννηθεί
θα έχει κοιµηθεί
θα έχω θυµηθεί

Συντ. Μέλλ.

θα έχω δουλέψει
θα έχει αγοράσει
θα έχεις ετοιµάσει
θα έχουµε σταµατήσει
θα έχετε περάσει
θα έχουν πάρει
θα έχεις πουλήσει
θα έχει δώσει
θα έχεις βγει
θα έχω πιει

Συντ. Μέλλ.

