
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄ 

Όνομα:............................................................................... Τάξη:...........  

 
Η πόλη χάθηκε ςτο χιόνι 

Ενεςτϊτασ Παρατατικόσ και Αόριςτοσ 
 

Ενεςτώτασ: Τα ριματα μασ δείχνουν κάτι που γίνεται τϊρα εξακολουθητικά 
π.χ. Τρέχω να προλάβω το ςχολικό. Ή κάτι που επαναλαμβάνεται π.χ. Κάθε 
πρωί ξυπνώ ςτισ έξι ακριβώσ. 
 
Αόριςτοσ: Τα ριματα μασ δείχνουν κάτι έγινε ςτο παρελθόν ςε μια ςτιγμή 
και τέλειωςε  π.χ. Ξφπνθςα θ ϊρα ζξι ακριβϊσ. 
 
Παρατατικόσ: Τα ριματα μασ δείχνουν τι γινόταν ςτο παρελθόν 
εξακολουθητικά  π.χ. Χτεσ το απόγευμα διάβαηα. Ή  τι γινόταν ςτο παρελθόν 
ςε επανάληψη  π.χ. Το καλοκαίρι ξυπνοφςα ςτισ 10 ακριβϊσ.  

 

 

 

 

 

1. Κλίνω το ρήμα γράφω. (Θα με βοηθήςει η ςελίδα 13 του βιβλίου μου). 
 

 Ενεςτώτασ Παρατατικόσ Αόριςτοσ 

Ενικόσ αριθμόσ 

Εγϊ γράφω ζγραφα ζγραψα 

εςφ    

Αυτόσ –ι –ό    

Πληθυντικόσ αριθμόσ 

Εμείσ    

Εςείσ    

Αυτοί –ζσ -ά    

 
 



2. Συμπληρώνω το πιο κάτω κείμενο με το ρήμα τρζχω, κάνοντασ τισ 
απαραίτητεσ αλλαγζσ. 

 Το καλοκαίρι __________ κάκε απόγευμα ζνα χιλιόμετρο. 
 Χκεσ το πρωί άργθςα να ξυπνιςω. ______________ όςο πιο γριγορα 

μποροφςα για να πάω ςτθν ϊρα μου ςτο ςχολείο. 
 Κάκε μζρα ________________ 10 φορζσ το γφρο του γθπζδου, για να 

κρατιζμαι ςε φόρμα. 
 Η Νικολζττα είναι πολφ γριγορθ. _______________ ςαν τον άνεμο. 
 Η κυρία Μαρίκα _______________ από το ζνα ςπίτι ςτο άλλο για να 

μεγαλϊςει τα παιδιά τθσ. 
 Τθν Κυριακι ο Μανϊλθσ ζβαλε τα δυνατά του κι 

__________________ όςο πιο γριγορα μποροφςε. 
 Όταν ιμαςταν μικροί, ο Θωμάσ δεν κακόταν οφτε για ζνα λεπτό. 

__________ για να πάει από το ζνα μζροσ ςτο άλλο. 
  

3. Συμπληρώνω τα κενά προςζχοντασ την ορθογραφία των ρημάτων. 

 

 

 

 

 
Ενεςτώτασ    Αόριςτοσ                    Παρατατικόσ 
(ςτο παρόν)           (ςτο παρελθόν           (ςτο παρελθόν  
                                       ςε μια ςτιγμή)           εξακολουθητικά) 
παίηω   _______________    _______________ 
γράφω   _______________    _______________ 
γελϊ    _______________    _______________ 
τραγουδϊ   _______________    _______________ 
μαγειρεφω   _______________    _______________ 
ηωγραφίηω  _______________    _______________ 
ςθκϊνω   _______________    _______________ 
κρυϊνω   _______________    _______________ 
ξεςκονίηω   _______________    _______________ 
μιλϊ    _______________    _______________ 
ρωτϊ   _______________    _______________ 

τρϊω   _______________    _______________ 


