Past Simple (Απλός Αόριστος)
Form (Σχηματισμός):
Affirmative (Κατάφαση)
 Τα ομαλά ρήματα παίρνουν σε όλα τα πρόσωπα την κατάληξη
–ed.
 Προσοχή! Βάζω την κατάληξη μόνο στην κατάφαση
E.g. He played football yesterday.

Interrogative (Ερώτηση)
 Η ερώτηση αρχίζει σε όλα τα πρόσωπα με το βοηθητικό ρήμα
Did
 Το ρήμα δεν έχει κατάληξη, είναι σε μορφή απαρεμφάτου.
e.g. Did Mary watch the movie last night?
e.g. Did the boys play basketball yesterday?

Negative (Άρνηση)
 Η άρνηση σχηματίζεται σε όλα τα πρόσωπα με το did not ή το
didn’t (σύντομος τύπος)
e.g. Helen didn’t paint this picture.
e.g. We didn’t see the match last night.

Irregular Verbs (Ανώμαλα ρήματα)
 Ο Past Simple των ανωμάλων ρημάτων σχηματίζεται με
διαφορετικό τρόπο για κάθε ρήμα χωρίς την κατάληξη -ed
 Στην κατάφαση βάζω σε όλα τα πρόσωπα τη 2η στήλη από τη
λίστα των ρημάτων.
 Στην ερώτηση ξεκινάω με το Did και το ρήμα είναι σε μορφή
απαρεμφάτου (δηλαδή 1η στήλη).
 Στην άρνηση βάζω did not ή didn’t και το ρήμα είναι σε μορφή
απαρεμφάτου (1η στήλη).

e.g. Did George go to school last Monday?
e.g. George didn’t go to school.
 Για να βρεις τη λίστα των ανώμαλων ρημάτων πήγαινε στο
Pupils Book της Στ’ τάξης στη σελίδα 159.

Use (Χρήση)
Χρησιμοποιούμε Past Simple
 για μια πράξη που άρχισε και τελείωσε στο παρελθόν.
e.g. Penny wrote the story yesterday.
 Για πράξεις που έγιναν στο παρελθόν η μία μετά την άλλη.
(Διαδοχικές πράξεις)
e.g. Ηe got up, ate breakfast and went out to play football two
hours ago.
 Για συνήθειες του παρελθόντος.
e.g. When I was young, I played with dolls.

Key Words - Time Expressions (Χρονικές Εκφράσεις)
yesterday (χθες), the day before yesterday (προχθές),
last (προηγούμενο, η) Monday/February/week/month/winter/
year etc.
Two days/weeks/months/ years ago (πριν)
in 2016/1998 etc.

Spelling Difficulties (Ορθογραφικές Δυσκολίες)
 Τα ρήματα που τελειώνουν σε –e, παίρνουν μόνο –d e.g. live –
lived
 Τα μονοσύλλαβα ή δισύλλαβα ρήματα που τελειώνουν σε
Σύμφωνο – Φωνήεν – Σύμφωνο, διπλασιάζουν το τελευταίο
σύμφωνο e.g. stop – stopped
 Τα ρήματα που τελειώνουν σε Σύμφωνο + y, διώχνουν το y και
παίρνουν –ied e.g. try – tried

