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ΓΛΩΣΣΑ  (ΣΤ΄ ΤΑΞΗ)                              ΟΝΟΜΑ: …………………………………….. 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΡΗΜΑΤΑ 

 

1. ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ 

 ενικός 

αριθμός 

πληθυντικός 

αριθμός 

1ο πρόσωπο εγώ εμείς 

2ο πρόσωπο εσύ εσείς 

3ο πρόσωπο αυτός,-ή,-ό αυτοί,-ές,-οί 

 

2. ΦΩΝΕΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ 

Ρήματα σε -ω                     ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ 

Ρήματα σε -μαι                     ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ 

 

3. ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ 

Η ιδιότητα του ρήματος να δείχνει τι κάνει, τι παθαίνει ή σε ποια 

κατάσταση βρίσκεται το υποκείμενο λέγεται  δ ι ά θ ε σ η 

 

Οι διαθέσεις του ρήματος είναι τέσσερις:  

ενεργητική, παθητική, μέση και ουδέτερη. 

 

4. ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ 

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ (τώρα) 

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ (χθες συνέχεια) 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ (χθες για λίγο) 

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛ. (αύριο συνέχεια) 

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ Ή ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ (αύριο για λίγο) 

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ. ( ως τώρα ) (έχω-) 

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ (ως τότε) (είχα-) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛ.(ως αύριο) (θα έχω-) 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Στις παρακάτω προτάσεις υπογράμμισε τα ρήματα. Ύστερα γράψε 

στην παρένθεση τι είναι το ρήμα που υπογράμμισες:  (ενεργητικό, 

παθητικό, μέσο ή ουδέτερο) 
 

Η Δέσποινα ποτίζει τα λουλούδια. (………………………..) 

Όταν λούζομαι σκουπίζομαι καλά.  (…………………..) (……………………..) 

Οι κήποι ποτίζονται από τη βροχή. (………………………..) 

Το άλογο ξεκουράζεται στο λιβάδι.  (………………………..) 
 

2. Τα ρήματα παρακάτω είναι όλα παθητικής φωνής. Βρες και γράψε 

αυτά που σχηματίζουν και ενεργητική φωνή.  
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 

βάφω βάφομαι 

 κοιμάμαι 

 χτυπιέμαι 

 ζαλίζομαι 

 ξεκουράζομαι 

 αγαπιέμαι 
 

ΘΥΜΑΜΑΙ: Τα ρήματα που σχηματίζουν μόνο παθητική φωνή λέγονται αποθετικά. 
 

3. Να κλίνεις στο πρόχειρο τα παρακάτω ρήματα ακολουθώντας τον 

τρόπο του παραδείγματος: 

α) τον Αόριστο του «παίζω» 

β) τον Παρακείμενο του «κοιμάμαι» 

γ) τον Παρατατικό του «λείπω» 

δ) το συνοπτικό Μέλλοντα του «θυμάμαι» 

 

παράδειγμα:  

α) Σκέφτομαι:   

Ενεστώτας: παίζω – 

Αόριστος: Χθες για 

λίγο…έπαιξα 
     

 

β) Κλίνω:  έπαιξα 

 έπαιξες 

 έπαιξε 

 παίξαμε 

 παίξατε 

 έπαιξαν

 

4. Να κάνεις χρονική αντικατάσταση στα ρήματα του πίνακα χωρίς 

ν’αλλάξεις το πρόσωπο του ρήματος, όπως στο παράδειγμα: 

(Συμπλήρωσε τους χρόνους;) 
 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ τρέχουμε θυμάσαι παίζεις 

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ τρέχαμε   

 τρέξαμε   

 θα τρέχουμε   

 θα τρέξουμε   

 έχουμε τρέξει   

 είχαμε τρέξει   

 θα έχουμε τρέξει   

 


