
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Ενεστώτας του ρήματος είμαι 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατήρησε την λέξη είναι. Μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε 

όταν μιλάμε για ένα (ενικός αριθμός), αλλά και όταν μιλάμε για πολλά 

(πληθυντικός αριθμός) :  

Το λουλούδι είναι όμορφο. (ενικός αριθμός) 

Τα λουλούδια είναι όμορφα (πληθυντικός αριθμός) 

 

 

        Ενικός αριθμός         Πληθυντικός αριθμός 

              (εγώ)        είμαι            (εμείς)     είμαστε 

              (εσύ)         είσαι           (εσείς)       είστε 

              (αυτός)                       (αυτοί)      

              (αυτή)       είναι           (αυτές)     είναι 

              (αυτό)                         (αυτά) 

ONOMA: ________________________ 
 

Όταν μιλάμε για το εαυτό μας ή για άλλους 

ανθρώπους και πράγματα πολλές φορές 

χρησιμοποιούμε το ρήμα είμαι. Το ρήμα είμαι 

είναι βασικό ρήμα της γλώσσας.  

Ονομάζεται βοηθητικό, γιατί μας βοηθάει 

να σχηματίσουμε κάποιους χρόνους άλλων 

ρημάτων. Βρίσκεται στο ενεστώτα χρόνο (δηλαδή 

φανερώνει το παρόν, κάτι που γίνεται τώρα) και 

κλίνεται ως εξής: 



 

Ας κάνω τώρα εξάσκηση… 
 

1. Συμπληρώνω τις προτάσεις με το ρήμα είμαι. 

Εγώ_________ μαθητής. 

Εσύ_________ δάσκαλος. 

Αυτός_______ δικηγόρος. 

Εμείς________ μαθητές. 

Εσείς ________ δάσκαλοι. 

Αυτοί ________ δικηγόροι. 

 

2. Να συμπληρώσεις τις προτάσεις με το σωστό πρόσωπο του ρήματος είμαι. 

α. Θα πάω να ξαπλώσω , γιατί ________ πολύ κουρασμένος. 

β. Όλα του τα αδέρφια ________ γιατροί. Μόνο η Ελένη ______ δασκάλα. 

γ. Όλοι μας_________ χαρούμενοι , γιατί η ομάδα μας_______ η καλύτερη. 

δ. Γιάννη, ________ σίγουρος πως τα παιδιά __________ καλά ; 

ε. Δεν ________ καλά παιδιά, γι’ αυτό δε θα πάτε πουθενά . 

στ. Πού _________παιδί μου ; Γιατί αργείς ; Εμείς________ στο σπίτι και σε 

περιμένουμε. 

  

3. Να ενώσεις τις εκφράσεις με το ρήμα είμαι, που βρίσκονται στη στήλη               

Α, με τις σημασίες τους, που βρίσκονται στη στήλη Β. 
 

  Α                                                       Β 

  Είμαι τις γνώμης.                        Είμαι πολύ νευριασμένος, θυμωμένος. 

  Είμαι από χωριό.                         Νομίζω, πιστεύω. 

  Τι είναι ;                                     Δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. 

  Είμαι στις καλές μου.                   Τι συμβαίνει ; 

  Είμαι έξω φρενών .                      Κατάγομαι, προέρχομαι από χωριό . 

 Δεν είναι αυτός για πολλά.            Έχω κέφια, καλή διάθεση. 


