Τι είναι:
Οι χρόνοι των ρημάτων μας λένε πότε κάνουμε κάτι ή παθαίνουμε κάτι ή
Ρ ή μ α τ α είναι οι λέξεις που φανερώνουν ότι κάτι
κάνω ή κάτι παθαίνω ή βρίσκομαι σε μία κατάστα
κατάσταση.
ση.

βρισκόμαστε σε μια κατάσταση.

π.χ. παίζω, λερώνομαι, κοιμάμαι
Χρόνοι

2 αριθμούς

α΄ πρόσωπο: εγώ - εμείς

Ενικός (ένα)

β΄ πρόσωπο: εσύ - εσείς

Πληθυντικός (πολλά)

Παθητική φωνή

Ενεστώτας

τι κάνω τώρα;
 δένω

τι παθαίνω τώρα;
 δένομαι

Παρατατικός

τι έκανα χτες συνέχεια;
 έδενα

τι πάθαινα χτες συνέχεια;
 δενόμουν

Αόριστος

τι έκανα χτες για λίγο;
 έδε
έδεσα

τι έπαθα χτες για λίγο;
 δέθηκα

Μέλλοντας
Εξακολουθητι
Εξακολουθητικός

τι θα κάνω αύριο συνέχεια;
 θα δέ
δένω

τι θα παθαίνω αύριο συνέχεια;
 θα δέ
δένομαι

Μέλλοντας
Συνοπτικός

τι θα κάνω αύριο για λίγο;
 θα δέ
δέσω

τι θα πάθω αύριο για λίγο;
 θα δεθώ

Παρακείμενος

τι έχω κάνει ως τώρα;
 έχω δέσει

τι έχω πάθει ως τώρα;
 έχω δεθεί

Υπερσυντέλικος

τι είχα κάνει ως χτες;
 είχα δέσει

τι είχα πάθει ως χτες;
 είχα δεθεί

Μέλλοντας
Συντελεσμένος

τι θα έχω κάνει ως αύριο;
 θα έχω δέ
δέσει

τι θα έχω πάθει ως αύριο;
 θα έχω δεθεί

Τι έχουν:
3 πρόσωπα

Ενεργητική φωνή

γ΄ πρόσωπο: αυτός - αυτοί

2 φωνές

2 συζυγίες

Ενεργητική: -ω (κάνω κάτι, ενεργώ)

α΄ συζυγία: -ω, -ομαι

Παθητική: -μαι (παθαίνω κάτι)

β΄ συζυγία: -ώ. -ιέμαι

Να τα διαβάσεις
πολύ καλά!

Ενότητα 1: «Ο φίλος μας το περιβάλλον».
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Εκφράζω το χρόνο
Για να εκφράσουμε το χρόνο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε:

 Χρονικά επιρρήματα: σήμερα, αύριο, χτες, πέρ(υ)σι, φέτος, πριν, μετά,
προηγουμένως, τώρα, έπειτα, κάποτε κ.ά.

Θα έρθει σήμερα.

 Χρονικές επιρρηματικές φράσεις:
φράσεις: στην αρχή, μετά, κάθε χρόνο, τον προηγούμενο χρόνο, φέτος, σε λίγο, στο τέλος, κάθε τόσο, κατά το πρωί, κατά
το μεσημέρι, το βράδυ κ.ά.

Ο σκύλος γάβγιζε όλη τη νύχτα.

 Χρονικές προτάσεις
προτάσεις,
άσεις οι οποίες είναι προτάσεις που εισάγονται (αρχίζουν)
με κάποιο χρονικό σύνδεσμο (όταν, σαν, ενώ, καθώς, αφού, προτού,
πριν, πριν να, μόλις, όποτε, αφότου, ώσπου, όσο που κ.ά.).
* Οι χρονικές προτάσεις χωρίζονται με κόμμα από την κύρια πρόταση.

Όταν τελειώσεις, ειδοποίησέ με. Χάρηκε πολύ, μόλις τον είδε.

Θυμήσου!

Σύνδεσμοι λέγονται οι άκλιτες λέξεις που χρησιμεύουν για να συνδέουν
προτάσεις ή λέξεις μεταξύ
τους.

Επιρρήματα λέγονται οι
άκλιτες λέξεις που προσδιορίζουν κυρίως ένα ρήμα
και φανερώνουν τόπο, τρόπο, χρόνο, ποσό, βεβαίωση,
δισταγμό, άρνηση.
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