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Ρήματα 

Ρήκατα ιέγνλταη όιεο νη ιέμεηο πνπ υαλεξώλνπλ ότη θάπνηνο θάλεη θάτη ή παζαίλεη 

θάτη. 

 

Ευαξκνγή: Ψάμε γηα ξήκαηα ζε παιηέο εθεκεξίδεο ή πεξηνδηθά, θόςε θαη θόιιεζε 

ηηο ιέμεηο πνπ ζα βξεηο ζην παξαθάησ πιαίζην. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΛΩΑ 

ΣΑΞΗ: Δ & Ε 

ΕΝΟΣΗΣΑ: ΡΗΜΑΣΑ 

ΟΝΟΜΑ:  
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Σα ξήκαηα παίξλνπλ δηάθνξεο κνξθέο αλάινγα κε ην πόηε (ρζεο, ηώξα, αύξην) ζπκβαίλεη 

απηό πνπ πεξηγξάθνπλ. Οη κνξθέο απηέο νλνκάδνληαη ρξόλνη ηνπ ξήκαηνο θαη είλαη νη 

παξαθάησ: 

Ελεστώταο 
Μαο θαλεξώλεη κηα πξάμε πνπ γίλεηαη ηώξα, ζην παξόλ    

 

Παξατατηθόο 

Μαο θαλεξώλεη κηα πξάμε πνπ γηλόηαλ ρηεο, ζην 
παξειζόλ ζπλέρεηα  

 

Αόξηστνο 

Μαο θαλεξώλεη κηα πξάμε πνπ έγηλε ζην παξειζόλ γηα 
κηα ζηηγκή  

Μει. τηγκηαίνο 

Μαο θαλεξώλεη κηα πξάμε πνπ ζα γίλεη γηα κηα ζηηγκή ζην 
κέιινλ 

Μει. Εμαθνινπζετηθόο  

Μαο θαλεξώλεη κηα πξάμε πνπ ζα γίλεηαη ζπλέρεηα ζην 
κέιινλ 

Παξαθείκελνο 

Μαο θαλεξώλεη κηα πξάμε πνπ έγηλε ζην παξειζόλ θαη 
ηειείσζε  

Τπεξσπλτέιηθνο 

Μαο θαλεξώλεη κηα πξάμε πνπ είρε γίλεη θαη είρε ηειεηώζεη 
ζην παξειζόλ 

Μει. πλτειεσκέλνο 

Μαο θαλεξώλεη κηα πξάμε πνπ ζα αξρίζεη θαη ζα 
νινθιεξσζεί ζην κέιινλ, πξηλ από θάπνηα άιιε πξάμε  

 

 

Ευαξκνγή: Απάληεζε γηα ηνλ εαπηό ζνπ θαη γξάςε ζηελ παξέλζεζε ηη ρξόλν 

ρξεζηκνπνίεζεο. 

Ση θάλεηο ηώξα; ……………………………………………………………………(                        ) 

Ση νλεηξεύηεθεο ρζεο; …………………………………………………………….(                        ) 

Ση ζα θαο ην βξάδπ; ………………………………..…………………………….(                        ) 

Ση έπαηδεο όηαλ ήζνπλ κηθξόο/ή; ………………………………………………...(                        ) 
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Σα ξήκαηα κπνξνύκε λα ηα ρσξίζνπκε ζε δύν κεγάιεο νκάδεο, πνπ ιέγνληαη υωλέο. Η κία 

νκάδα πεξηιακβάλεη ηα ξήκαηα πνπ δείρλνπλ όηη θάπνηνο θάλεη θάηη θαη ιέγεηαη Ελεξγετηθή 

Φωλή. Η άιιε νκάδα πεξηιακβάλεη ηα ξήκαηα πνπ δείρλνπλ όηη θάπνηνο παζαίλεη θάηη θαη 

ιέγεηαη Παζετηθή Φωλή. 

Σα ξήκαηα Ελεξγεηηθήο θσλήο « ζην εγώ» ηειεηώλνπλ ζε -σ. Σα ξήκαηα Παζεηηθήο Φσλήο 

«ζην εγώ» ηειεηώλνπλ ζε -καη . 

 

Ευαξκνγή: ηνλ παξαθάησ πίλαθα λα ρξσκαηίζεηο κε κσβ ηα θειηά κε ξήκαηα 

ελεξγεηηθήο θσλήο θαη κε γαιάδην ηα θειηά κε ξήκαηα παζεηηθήο θσλήο. 

 

 

Σα ξήκαηα κπνξνύκε λα ηα ρσξίζνπκε θαη ζε άιιεο δύν κεγάιεο νκάδεο πνπ νλνκάδνληαη 

σπδπγίεο.  

ηελ α’ σπδπγία αλήθνπλ ηα ξήκαηα πνπ ζην «εγώ ζηνλ ελεζηώηα» ηειεηώλνπλ ζε – ω 

(πνπ δελ ηνλίδεηαη) θαη -νκαη π.ρ.  

ηελ β’ σπδπγία αλήθνπλ ηα ξήκαηα πνπ ζην «εγώ ζηνλ ελεζηώηα» ηειεηώλνπλ ζε – ώ 

(πνπ ηνλίδεηαη) θαη ζε -ηεκαη, -νύκαη – άκαη π.ρ.   

 

Ευαξκνγή: Γέκηζε ηα ζρήκαηα κε ηα θαηάιιεια ξήκαηα.  

α’ ζπδπγία               β’ ζπδπγία 

 

 

 

 

 

 


