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Δωρητής:                                   Υποστηρικτές: 

 

 

 
ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ 

 

 Tα ρήματα έχουν 8 ΧΡΟΝΟΥΣ, που άλλοι μιλούν για το ΤΩΡΑ, άλλοι για το ΧΤΕΣ και άλλοι για το ΑΥΡΙΟ. 

 

 

Παρόν 

Ενεστώτας 

κάτι που γίνεται ΤΩΡΑ 

Όλο το πρωί διαβάζω ένα βιβλίο. (τώρα-συνέχεια) 

Αυτήν την εβδομάδα κάθε μέρα διαβάζω δύο ώρες. (επανάληψη) 

Παρακείμενος 

κάτι που έχει γίνει ΩΣ ΤΩΡΑ 

Εγώ έχω διαβάσει τα μαθήματά μου. (έχει τελειώσει τώρα) 

 

 

 
 

Παρελθόν 

 

Παρατατικός 

κάτι που γινόταν ΧΤΕΣ συνέχεια, για πολλή ώρα 

Όλο το πρωί χτες διάβαζα. (παρελθόν-συνέχεια) 

Την προηγούμενη εβδομάδα κάθε μέρα διάβαζα δύο ώρες. (παρελθόν-

επανάληψη) 

Αόριστος 

κάτι που έγινε ΧΤΕΣ για μια στιγμή 

Την προηγούμενη εβδομάδα διάβασα δύο ώρες. (παρελθόν-κάποια 

στιγμή) 

Υπερσυντέλικος 

κάτι που έγινε ΧΤΕΣ πριν από κάτι άλλο 

Εγώ είχα διαβάσει τα μαθήματά μου πριν έρθεις.    (παρελθόν-

τελειωμένο πριν από κάτι άλλο) 
 

 

 

Μέλλον 

 

Στιγμιαίος ή Συνοπτικός Μέλλοντας 

κάτι  που  θα  γίνει  ΑΥΡΙΟ για  μια στιγμή        

Εγώ θα διαβάσω τα μαθήματά μου. (μέλλον-κάποια στιγμή) 

Εξακολουθητικός Μέλλοντας 

κάτι που θα γίνεται ΑΥΡΙΟ συνέχεια, για πολλή ώρα 

Εγώ θα διαβάζω τα μαθήματά μου όλη μέρα. (μέλλον - συνέχεια ή με 

επανάληψη) 

Συντελεσμένος Μέλλοντας 

κάτι που θα γίνει ΑΥΡΙΟ μετά από κάτι άλλο. 

Εγώ θα έχω διαβάσει τα μαθήματά μου μέχρι να έρθεις.  (μέλλον-

τελειωμένο μετά από κάτι άλλο) 

ΜΑΘΗΜΑ:   ΓΛΩΣΣΑ  

 

ΤΑΞΗ:   Ε΄      

ΕΝΟΤΗΤΑ: 1η ΕΝΟΤΗΤΑ 
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Δωρητής:                                   Υποστηρικτές: 

 

 

 Να γράψεις το ίδιο πρόσωπο του κάθε ρήματος σε όλους τους χρόνους (χρονική αντικατάσταση)  

 

Παρόν Παρελθόν Μέλλον 

Ενεστώτας Παρακείμενος Παρατατικός Αόριστος 
 

 

Υπερσυντέλικος Στιγμιαίος ή 

Συνοπτικός 

Μέλλοντας 

Εξακολουθητικός 

Μέλλοντας 

Συντελεσμένος 

Μέλλοντας 

      θα σκουπίζεις  

βγάζουμε        

   γέμισαν     

 έχω απαντήσει       

  προσπαθούσε      

       θα έχετε δει 

    είχατε πάρει    

     θα ανακατέψει   

 


