
5th class                                   Modals Unit 5     

Τα modal verbs  είναι μια κατηγορία ρημά των που "συμπεριφέρονται" 

κάπως  διαφορετικά  από  τα κύρια ρήματα (e.g. play, work, sleep) Τα 

ονομά ζουμε ελλειπτικά  ρήματα γιατί δεν σχηματίζουν ό λους   τους   

χρόνους . 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

1. Ακολουθούνται από  απαρέμφατο χωρίς  “to” 

2. Σχηματίζουν την ερώ τηση και την άρνηση  χωρίς  βοηθητικό  ρήμα. 

3. Είναι ίδια  σε ό λα τα πρόσωπα  ενικού  και πληθυντικού  αριθμού . 

Ability = Ικανό τητα  

Το “can” (= μπορώ ) δηλώ νει ικανό τητα στο παρό ν ή  στο μέλλον. 

subject + can + base form of the verb 

Υποκείμενο + can + απαρέμφατο 

 

e.g. I can speak English.  

e.g. I can’t speak Chinese. 

Για να σχηματίσεις  την ερώ τηση  αντιστρέφεις  το ελλειπτικό  ρήμα και το 

υποκείμενο: 

modal + subject + base form of the verb 

ελλειπτικό  ρήμα + υποκείμενο + απαρέμφατο 

 

e.g. Can you speak Spanish?   Yes, I can. / No, I can’t. 

 

Για την άρνηση  προσθέτουμε το not /n’t μετά  το ελλειπτικό  ρήμα 

 

subject + can + not/n’t + base form of the verb 



Υποκείμενο + can + not/n’t + απαρέμφατο 

 

e.g. I can’t drive a car. 

Advice = Συμβουλή  

Το “should” (= θα ήταν καλό ) εκφρά ζει συμβουλή . 

e.g. You should eat healthy food. 

e.g. You shouldn’t eat junk food. 

Obligation = Υποχρέωση 

To “must” (= πρέπει) δηλώ νει υποχρέωση που επιβά λλουμε εμείς  στον 

εαυτό  μας  ή  σε κάποιον ά λλον. 

E.g. I must wait for the green pedestrian light before I cross the road. 

e.g. You must finish your homework before you go out. 

To mustn't  είναι αρκετά  αυστηρό  και δηλώ νει απαγόρευση. 

e.g. You must not eat in the computer room. (Food in the computer room is 

prohibited.) 
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