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Ρήματα/Αντωνυμίες/Χρονική αντικατάσταση 

 
Όνομα: __________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Κλίνω το ρήμα εγώ διαβάζω στους παρακάτω χρόνους: 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 
ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΕΞΑΚ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

α΄ πρόσ. εν. εγώ διαβάζω   
β΄ πρόσ. εν.    
γ΄ πρόσ. εν.    
α΄ πρόσ. πληθ.    
β΄ πρόσ. πληθ.    
γ΄ πρόσ. πληθ.    

  
2. Κλίνω το ρήμα εγώ πλένομαι στους παρακάτω χρόνους: 
 

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 
ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΕΞΑΚ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

α΄ πρόσ. εν. εγώ πλένομαι   

β΄ πρόσ. εν.    

γ΄ πρόσ. εν.    

α΄ πρόσ. πληθ.    

β΄ πρόσ. πληθ.    

γ΄ πρόσ. πληθ.    

ΡΗΜΑΤΑ 
Ρήματα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν τι κάνουμε, τι παθαίνουμε ή σε τι κατάσταση 
βρισκόμαστε. π.χ. τρώω, κουράζομαι, κοιμάμαι. 
Τα ρήματα κλίνονται και έχουν δύο αριθμούς (Ενικό και Πληθυντικό). 

 Α΄ Συζυγία 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 

Ενεστώτας: δένω 
Παρατατικός: έδενα 
Αόριστος: έδεσα 
Στιγμ. Μέλλοντας: θα δέσω 
Εξακ. Μέλλοντας: θα δένω 
Παρακείμενος: έχω δέσει 
Υπερσυντέλικος: είχα δέσει 
Συντ. Μέλλοντας: θα έχω δέσει 

Ενεστώτας: δένομαι 
Παρατατικός: δενόμουν 
Αόριστος: δέθηκα 
Στιγμ. Μέλλοντας: θα δεθώ 
Εξακ. Μέλλοντας: θα δένομαι 
Παρακείμενος: έχω δεθεί 
Υπερσυντέλικος: είχα δεθεί 
Συντ. Μέλλοντας: θα έχω δεθεί 

 
Β΄ Συζυγία 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 
Ενεστώτας: αγαπώ 
Παρατατικός: αγαπούσα 
Αόριστος: αγάπησα 
Στιγμ. Μέλλοντας: θα αγαπήσω 
Εξακ. Μέλλοντας: θα αγαπώ 
Παρακείμενος: έχω αγαπήσει 
Υπερσυντέλικος: είχα αγαπήσει 
Συντ. Μέλλοντας: θα έχω αγαπήσει 

Ενεστώτας: αγαπιέμαι 
Παρατατικός: αγαπιόμουν 
Αόριστος: αγαπήθηκα 
Στιγμ. Μέλλοντας: θα αγαπηθώ 
Εξακ. Μέλλοντας: θα αγαπιέμαι 
Παρακείμενος: έχω αγαπηθεί 
Υπερσυντέλικος: είχα αγαπηθεί 
Συντ. Μέλλοντας: θα έχω αγαπηθεί                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Γράφω τις παρακάτω προτάσεις στο αντίστοιχο  
πρόσωπο του άλλου αριθμού, στον ίδιο χρόνο: 

 
• Εσείς τρέχετε γρήγορα. 

Εσύ τρέχεις γρήγορα. 
• _________ πλέκεις τα μαλλιά σου. 

_________________________________ 
• _________ δένω το δέμα. 

_________________________________ 
• __________ γράφετε τις ασκήσεις. 

_________________________________ 
• _________ τρέμαμε από το κρύο. 

_________________________________ 
• _________ έστρωναν το χαλί. 

_________________________________ 
• __________ θα τεντώνετε το σχοινί. 

_________________________________ 
• _________ έλαμπε από τη χαρά της. 

_________________________________ 
• _________ θα βαδίζουν γρήγορα.  

_________________________________ 
 

4. Γράφω τα ρήματα σε χρόνο Ενεστώτα, στο σωστό πρόσωπο και αριθμό:  
 

• (ζεσταίνω) Ο ήλιος _____________________ όλα τα πλάσματα της φύσης. 
• (περιμένω) _____________________ αρκετή ώρα; 
• (ανάβω)  Αφού κρυώνεις, γιατί δεν _____________________ τη σόμπα; 
• (ντύνω) Η Αγγελική _____________________ την αδερφή της. 

 
5. Γράφω τα ρήματα σε χρόνο Παρατατικό, στο σωστό πρόσωπο και αριθμό: 
 
• (λύνω) Όλη μέρα χθες _____________________ ασκήσεις μαθηματικών. 
• (πιστεύω) Δεν _____________________ ότι θα είχαμε τέτοια επιτυχία. 
• (ετοιμάζω) Ήρθες την ώρα που _____________________ τα πράγματά μου. 
• (κοιτάζω) Με _____________________ λες και τα είχε χαμένα. 

 

6. Γράφω τα ρήματα σε χρόνο Εξακ. Μέλλοντα, στο σωστό πρόσωπο και αριθμό: 
 
• (πλησιάζω)  Εγώ δεν _____________________ κοντά σε ρέματα και πηγάδια. 
• (τρίβω)  Μόλις μάθει τα νέα _____________________ τα χέρια του από χαρά. 
• (φροντίζω)  Φέτος ____________________ να έχω όλα τα βιβλία στην τσάντα μου. 
• (βαδίζω) Για να μην χτυπήσετε,  _____________________ με προσοχή. 

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 
      Αντωνυμίες είναι οι λέξεις που 
αντικαθιστούν ονόματα. Χωρίζονται σε: 
1) Προσωπικές  
2) Κτητικές  
3) Αυτοπαθείς  
4) Οριστικές  
5) Δεικτικές  
6) Αναφορικές  
7) Ερωτηματικές  
8) Αόριστες 
 
Προσωπικές 
α)Εγώ, εσύ, αυτός, εμείς, εσείς, αυτοί, 
εμένα, αυτών… 
β) μου, σε … 
Κτητικές 
α)Δικός μου, δική μου, δικό μου… 
β) μου, σου, του, της, μας, σας, τους … 
Ερωτηματικές 
α)τι 
β)ποιος, ποια, ποιο… 
γ)πόσος, πόση, πόσο… 


