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Επιρρήματα – Παρακείμενος Ενεργ. Και Παθ. φωνής 
Όνομα: __________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Υπογραμμίζω τα ρήματα και κυκλώνω τα επιρρήματα στις παρακάτω προτάσεις: 
 
• Κάποτε ήταν πιο όμορφη η Αθήνα, ενώ τώρα είναι γκρίζα από το τσιμέντο. 
• Ο Πέτρος έλυσε γρήγορα τις ασκήσεις και άφησε το τετράδιό του στην έδρα.  
• Πρώτα κοίταξε γύρω του και έπειτα άρχισε να περπατά βιαστικά. 
• Επειδή σήμερα ξύπνησα αργά, έφυγα αμέσως για το σχολείο.  
• Ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό και πάντα μας φέρνει κάποιο δώρο. 
• Στρίβοντας αριστερά και διασχίζοντας τον δρόμο, αντίκρισε πέρα μακριά τη θάλασσα.   
• Διαβάζει τα μαθήματα νωρίς το απόγευμα και σπάνια θα πάει αδιάβαστος στο σχολείο. 

 
2. Συμπληρώνω τα κενά των προτάσεων με το κατάλληλο χρονικό επίρρημα: 

(φέτος, μετά, χθες, αργά, σπάνια, κάποτε, ποτέ, πάντα, νωρίς) 
 

• Πολλοί άνθρωποι ονειρεύονται να αποκτήσουν ______________ ένα σπίτι. 
• Πρέπει να βουρτσίζουμε τα δόντια μας _____________ από κάθε γεύμα. 
• Δεν θα σου ξαναμιλήσω _____________, αν δεν μου ζητήσεις συγνώμη. 
• Είναι _____________ χαρούμενος και ______________ θα τον δεις σκεφτικό. 
• ___________ το βράδυ, έγινε ένα φοβερό ατύχημα στην εθνική οδό. 
• _____________ είμαι μαθητής της Δ΄ Δημοτικού. 
• Τον χειμώνα ο ήλιος ανέτειλε ____________ και έδυε ____________. 

 
3. Σχηματίζω το α΄ πρόσωπο της Οριστικής του Ενεστώτα στην Παθητική φωνή από τα 

παρακάτω ρήματα: 
 

Οριστική Ενεστώτα 
Ενεργητικής φωνής 

Οριστική Ενεστώτα 
Παθητικής φωνής 

χτυπώ  

γράφω  

κουράζω  

αδικώ  
 
 

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ 
Επιρρήματα είναι οι άκλιτες λέξεις που συνοδεύουν τα ρήματα και τα προσδιορίζουν 
δίνοντάς μας πληροφορίες για τον τόπο, τον χρόνο, τον τρόπο, την ποσότητα.  

Τοπικά Πού; Εδώ, εκεί, επάνω, κάτω, μέσα, έξω, πίσω, αλλού, πέρα, 
μακριά, απέναντι, παντού, … 

Χρονικά Πότε; Τώρα, πριν, χτες, αύριο, φέτος, ποτέ, απόψε, αργά, νωρίς, 
αμέσως, συχνά, σπάνια… 

Τροπικά Πώς; Όπως, έτσι, αλλιώς, καθώς, μαζί, όμορφα, ήσυχα, βιαστικά, 
κάπως … 

Ποσοτικά Πόσο; Όσο, τόσο,  περισσότερο, λίγο, πιο, αρκετά, κάμποσο, πολύ, 
ελάχιστα … 

 



 
4. Κλίνω τον Παρακείμενο Ενεργητικής και Παθητικής φωνής του ρήματος καθαρίζω: 

 

Ενεργητική φωνή Παθητική φωνή 

  

  

  

  

  

  
 
5. Σχηματίζω το α' πρόσωπο Οριστικής παρακειμένου της Ενεργητικής και της παθητικής 

φωνής των παρακάτω ρημάτων: 
 

 Ρήμα   Παρακείμενος Ενεργητικής φωνής   Παρακείμενος Παθητικής φωνής 

 στολίζω   

 χάνω   

 μαζεύω   

 απλώνω   

 ακούω   

 κρύβω   

 κλείνω    

συγκρίνω   
 
6. Συμπληρώνω τον παρακάτω πίνακα: 
 

 Ενεστώτας  μιλώ  παίρνω 

 Παρατατικός   

 Αόριστος   

 Εξακ. Μέλλοντας   

 Συνοπτ. Μέλλοντας   

Παρακείμενος   

Υπερσυντέλικος   

Συντ. Μέλλοντας   
 
 


