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ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΣΤΑΥΡΟY                                                        Σχολική χρονιά 2019 – 2020 
 

ΤΑΞΗ: Β΄ ΜΑΘΗΜΑ: Νέα Ελληνικά – Νέα Ελληνική Γλώσσα 

 ΕΝΟΤΗΤΑ: 2η – Χρόνοι ρημάτων 

 Ημερομηνία:  27 /4/ 2020 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

1. Να γράψετε σε ποιο χρόνο βρίσκονται τα υπογραμμισμένα ρήματα των πιο κάτω προτάσεων: 

 

α) Αύριο θα διορθώνω τις ασκήσεις των μαθητών μου. _______________________ 

β) Ο ιός ταλαιπωρεί την ανθρωπότητα.   _______________________ 

γ) Μέχρι το καλοκαίρι θα ξεπεραστεί η πανδημία.  _______________________ 

δ) Δεν κοιμήθηκε όλο το βράδυ.    _______________________ 

ε) Δούλευαν συνέχεια, αλλά δεν τους πλήρωνε.  _______________________ 

στ) Είχα κάνει σχέδια για το μέλλον.    _______________________ 

ζ)  Σύντομα θα έχουμε τελειώσει τα μαθήματά μας.  _______________________ 

η) Κοίταξε έξω από το παράθυρο.    _______________________ 

 

 

2. Να γράψετε τον χρόνο, τη χρονική βαθμίδα και το ποιόν ενέργειας των υπογραμμισμένων 

ρημάτων στις πιο κάτω προτάσεις: 

 

           ΠΡΟΤΑΣΗ/ ΡΗΜΑ    ΧΡΟΝΟΣ 
ΧΡΟΝΙΚΗ       

ΒΑΘΜΙΔΑ 

ΠΟΙΟΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

α) Έχω έρθει πολλές φορές εδώ.   
           

β) Μένουμε στο σπίτι, για να 

αντιμετωπίσουμε την πανδημία.  

   

γ) Εκείνος την παρακολουθούσε 

αμίλητος. 

   

δ) Φαίνεται ότι θα αργήσουν. 
   

ε) Δεν είχε αντιληφθεί την 

κρισιμότητα της κατάστασης. 

   

στ) Ο υπολογιστής χάλασε.  
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3. Να  μετατρέψετε τα πιο κάτω ρήματα στον παρατατικό και αόριστο διατηρώντας τη   φωνή, 

το πρόσωπο και τον αριθμό: 

 

Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος 

α) συντάσσει   

β) προσβάλλω   

γ) εκφράζει   

δ) εγκρίνουμε   

ε) αποβάλλεις   

στ) βρίσκω   

ζ) εκθέτω   

 

4. α) Να μεταφέρετε τα ρήματα του πιο κάτω κειμένου (εκτός από το ρήμα της πρώτης πρότασης) 

στον Ενεστώτα.  

 

«Ασκάς, ένα χωριό ξεχασμένο στον χρόνο, με αμέτρητα πετρόκτιστα σπίτια που έχουν απλώς 

αφεθεί. Ήταν ένα ανοιξιάτικο πρωινό Κυριακής. Περπατήσαμε στα στενά του χωριού, ήρθαμε 

αντιμέτωποι με την ασύμμετρη αρχιτεκτονική και κατηφορίσαμε προς το ποτάμι. Φτάνοντας στην 

πλατεία, μιλήσαμε με τους ελάχιστους κατοίκους που συναντήσαμε, απολαύσαμε κυπριακό καφέ και 

χοιρομέρι στον καφενέ του χωριού. Μετά από αυτή την εμπειρία, προχωρήσαμε στο πρόσφατο 

στολίδι του χωριού, την ταβέρνα Λύχνος, όπου ολοκληρώσαμε την επίσκεψή μας στον Ασκά, 

αποκομίζοντας  τις καλύτερες εντυπώσεις…» 

Παναγιώτης Όθωνος, Αναζητήσεις στον Ασκά (διασκευή) 

 https://city.sigmalive.com/article/2015/9/3/51-road-trips-stin-panemorfi-kypro/ 
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β) Να συγκρίνετε το κείμενο που δημιουργήσατε με το αρχικό. Ποιο από τα δύο  κείμενα κερδίζει 

περισσότερο τον αναγνώστη; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

➢ Θυμούμαι ότι τα ρήματα σε –ούμαι και -άμαι κλίνονται όπως παρακάτω (βλέπε και Γραμματική 

Νέας Ελληνικής Γλώσσας, σελ.90-94) 

 

5. Να μεταφέρετε τα ρήματα των προτάσεων από τον ενεστώτα στον παρατατικό και 

αντίστροφα, χωρίς να αλλάξετε το πρόσωπο και τον αριθμό.  

 

α) Χαίρομαι που τραγουδιέται ακόμη το τραγούδι μου. 

________________________________________________________________ 

β) Πολλές φορές αναρωτιόμουν γιατί φοβόμουν τόσο τη θάλασσα. 

________________________________________________________________ 

γ) Παραπονιέται ότι παραμελείται. 

________________________________________________________________ 

δ) Γιατί φοβάστε αυτούς που προηγούνται;  

________________________________________________________________ 

ε) Κυλιόμουν στα χώματα και μιμούμουν τους άλλους στα παιχνίδια. 

_________________________________________________________________ 

στ) Σκεφτόταν τι ωραίες ιστορίες διηγούνταν.  

_________________________________________________________________ 

 

 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ 

Εγώ αφηγούμαι αφηγούμουν λυπάμαι/-ούμαι λυπόμουν(α) 

Εσύ αφηγείσαι αφηγούσουν λυπάσαι λυπόσουν(α) 

Αυτός/ή/ό αφηγείται αφηγούνταν(ε) λυπάται λυπόταν(ε) 

Εμείς αφηγούμαστε αφηγούμασταν /-τε λυπόμαστε/-ούμαστε λυπόμασταν/-τε 

Εσείς αφηγείστε αφηγούσασταν/-τε λυπόσαστε/-άστε λυπόσασταν/-τε 

Αυτοί/ές/ά αφηγούνται αφηγούνταν(ε) λυπούνται λυπούνταν(ε) 


