
                                    ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ  Δ΄ ΤΑΞΗΣ                     ΑΡ. ΦΥΛ. 24 
Παρατατικός και Αόριστος- Συνοπτ. και Εξακολ. Μέλλοντας 

Όνομα: __________________________  
 

1. Συμπληρώνω τον πίνακα βάζοντας στο ίδιο πρόσωπο και τους άλλους χρόνους. 
 

Παρατατικός Αόριστος Εξακολ. Μέλλοντας Συνοπτ. Μέλλοντας 

 συνεχίσαμε   

μαστίγωναν    

έκρυβαν    

   θα σκοτεινιάσει 

κοιτάζαμε    

  θα κρατάμε  
 
2. Συμπληρώνω στις παρακάτω στήλες το αντίστοιχο πρόσωπο του Ενικού ή Πληθυντικού 

αριθμού της Οριστικής του Αορίστου. 
 

Ενικός 
• έφτιαξες 

Πληθυντικός 
φτιάξατε 

• ___________________ κλάδεψαν 
• κράτησα ___________________ 
• ___________________ κερδίσατε 
• ___________________ παρουσίασαν 
• λέρωσε ___________________ 

 
3. Τα ρήματα των προτάσεων είναι σε λάθος χρόνο. Ξαναγράφω τις προτάσεις σωστά:  

 
• Χθες όλο το απόγευμα θα καθαρίζει το σπίτι. 

_____________________________________________________________ 
• Αύριο ξύπνησα στις 9 το πρωί. 

_____________________________________________________________ 
• Θα μαζέψουν τα πράγματά τους και θα φύγουν το προηγούμενο βράδυ.  

_____________________________________________________________ 
• Από την επόμενη εβδομάδα πηγαίνετε μαζί στο φροντιστήριο.  

_____________________________________________________________ 
• Μεθαύριο όλη την ημέρα έτρεξα σε δουλειές. 

_____________________________________________________________ 
• Κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα στολίσαμε δένδρο. 

_____________________________________________________________ 
 
 



4. Βάζω τα ρήματα της παρένθεσης στο σωστό πρόσωπο α) στην Οριστική του Αορίστου και 
β) στην Οριστική του Συνοπτικού Μέλλοντα: 
 
α) Οριστική του Αορίστου 
• Ο Λευτέρης ζήτησε (ζητώ) χρήματα από τους γονείς του. 
• Οι ιππότες  _________________ (φορώ) τις πανοπλίες τους. 
• Εσύ _________________ (ταΐζω) τη γάτα; 
• Η Κωνσταντίνα κι εγώ _________________ (τρομάζω) από το δυνατό θόρυβο. 
• Μόνοι σας _________________ (λύνω) το πρόβλημα; 
β) Οριστική του Συνοπτικού Μέλλοντα 
• Ο Λευτέρης θα ζητήσει (ζητώ) χρήματα από τους γονείς του. 
• Οι ιππότες  _________________ (φορώ) τις πανοπλίες τους. 
• Εσύ _________________ (ταΐζω) τη γάτα; 
• Η Κωνσταντίνα κι εγώ _________________ (τρομάζω) από το δυνατό θόρυβο. 
• Μόνοι σας _________________ (λύνω) το πρόβλημα; 
 

5. Συμπληρώνω τα κενά γράφοντας τα ρήματα των παρενθέσεων α) στην Οριστική του 
Αορίστου και β) στην Οριστική του Συνοπτικού Μέλλοντα: 
 
α) Οριστική του Αορίστου 
Την Κυριακή εμείς ξυπνήσαμε (ξυπνώ) νωρίς, γιατί ________________ (πηγαίνω) στο 
χωριό. _________________ (ξεκινώ) γύρω στις 8. _________________  
(παίρνω) μαζί και το σκυλάκι μας. _________________ (περνώ) από τον Άγιο 
Κωνσταντίνο, ενώ _________________ (σταματώ) για λίγο και στα Τέμπη. 
_________________ (φτάνω) κατά το μεσημεράκι. 
β) Οριστική του Συνοπτικού Μέλλοντα 
Την Κυριακή εμείς θα ξυπνήσουμε (ξυπνώ) νωρίς, γιατί ________________ (πηγαίνω) 
στο χωριό. _________________ (ξεκινώ) γύρω στις 8. _________________  
(παίρνω) μαζί και το σκυλάκι μας. _________________ (περνώ) από τον Άγιο 
Κωνσταντίνο, ενώ _________________ (σταματώ) για λίγο και στα Τέμπη.  
_________________ (φτάνω) κατά το μεσημεράκι. 
 

6. Μεταφέρω τις προτάσεις στον Αόριστο και στον Συνοπτικό Μέλλοντα:  
 
• Ενεστώτας: Πρώτα διαβάζω το μάθημα και ύστερα συμπληρώνω τις ασκήσεις. 

Αόριστος: ____________________________________________________ 
Συνοπτ. Μέλλοντας: _____________________________________________ 

• Ενεστώτας: Το πρωί βουρτσίζω τα δόντια μου και χτενίζω τα μαλλιά μου. 
Αόριστος: ____________________________________________________ 
Συνοπτ. Μέλλοντας: _____________________________________________ 

• Ενεστώτας: Κοιτάζω δεξιά και αριστερά και ύστερα περνώ τον δρόμο.  
Αόριστος: ____________________________________________________ 
Συνοπτ. Μέλλοντας: _____________________________________________ 

 


