
Εκπαιδευτική αφίσα



χρόνοι

α’ ενικό ->
β’ ενικό ->
γ’ ενικό ->

εγώ
εσύ
αυτός - ή - ό

α’ πλ/κό ->
β’ πλ/κό ->
γ’ πλ/κό ->

εμείς
εσείς
αυτοί - ές - ά

Ενεστώτας -> μία πράξη που γίνεται τώρα
Παρατατικός -> μία πράξη που γινόταν χθες για πολλή ώρα
Αόριστος -> μία πράξη που γινόταν χθες μία στιγμή
Εξ. Μέλλοντας -> μία πράξη που θα γίνεται συνεχώς στο μέλλον
Στ. Μέλλοντας -> μία πράξη που θα γίνει μία στιγμή στο μέλλον
Παρακείμενος -> μία πράξη που έχει γίνει
Υπερσυντέλικος -> μία πράξη που έχει γίνει
Συντ. Μέλλοντας -> μία πράξη που θα έχει γίνει

Ενεργητική φωνή
Όταν τα ρήματα στο 
εγώ (στον Ενεστώτα) 
τελειώνουν σε -ω.

Παθητική φωνή
Όταν τα ρήματα στο 
εγώ (στον Ενεστώτα) 
τελειώνουν σε -μαι.

φωνή
χρόνος

πρόσωπο
αριθμός

Θα ήθελα να  παραγγείλω το ρήμα παίζω στην 
Ενεργητική φωνή, στον Αόριστο, στο β’ ενικό πρόσωπο.



Όροι χρήσης του παρόντος ηλεκτρονικού αρχείου

Δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο 
πώλησης, διαπραγμάτευσης, τροποποίησης, μετάδοσης ή/ 

και διανομής με κάθε τρόπο. Το υλικό του ιστοτόπου 
διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-

Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές.

Επιτρέπεται σε άλλους διαδικτυακούς τόπους ΜΟΝΟ η 
αποσπασματική αναδημοσίευση εκπαιδευτικού 

υλικού/αρχείου, με την προϋπόθεση να συνοδεύονται και 
από τους σχετικούς υπερσυνδέσμους που ανακατευθύνουν 
στο www.thrania.com. Το υλικό διατίθεται αφιλοκερδώς για μη 

εμπορική προσωπική χρήση.





Εκπαιδευτική αφίσα

Γλώσσα - Γραμματική

Μία παραγγελία παρακαλώ…
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φωνή

















χρόνοι

εμείς μαγειρύουμε, εσείς χορταίνετε!



α’ ενικό ->

β’ ενικό ->

γ’ ενικό ->

εγώ

εσύ

αυτός - ή - ό

α’ πλ/κό ->

β’ πλ/κό ->

γ’ πλ/κό ->

εμείς

εσείς

αυτοί - ές - ά

πρόσωπα





Ενεστώτας -> μία πράξη που γίνεται τώρα

Παρατατικός -> μία πράξη που γινόταν χθες για πολλή ώρα

Αόριστος -> μία πράξη που γινόταν χθες μία στιγμή

Εξ. Μέλλοντας -> μία πράξη που θα γίνεται συνεχώς στο μέλλον

Στ. Μέλλοντας -> μία πράξη που θα γίνει μία στιγμή στο μέλλον

Παρακείμενος -> μία πράξη που έχει γίνει

Υπερσυντέλικος -> μία πράξη που έχει γίνει

Συντ. Μέλλοντας -> μία πράξη που θα έχει γίνει

Ενεργητική φωνή

Όταν τα ρήματα στο εγώ (στον Ενεστώτα) τελειώνουν σε -ω.

Παθητική φωνή

Όταν τα ρήματα στο εγώ (στον Ενεστώτα) τελειώνουν σε -μαι.







φωνή

χρόνος

πρόσωπο

αριθμός



Θα ήθελα να  παραγγείλω το ρήμα παίζω στην Ενεργητική φωνή, στον Αόριστο, στο β’ ενικό πρόσωπο.















έπαιξες





w w w . t h r a n i a . c o m
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Όροι χρήσης του παρόντος ηλεκτρονικού αρχείου



Δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, διαπραγμάτευσης, τροποποίησης, μετάδοσης ή/ και διανομής με κάθε τρόπο. Το υλικό του ιστοτόπου διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές.



Επιτρέπεται σε άλλους διαδικτυακούς τόπους ΜΟΝΟ η αποσπασματική αναδημοσίευση εκπαιδευτικού υλικού/αρχείου, με την προϋπόθεση να συνοδεύονται και από τους σχετικούς υπερσυνδέσμους που ανακατευθύνουν στο www.thrania.com. Το υλικό διατίθεται αφιλοκερδώς για μη εμπορική προσωπική χρήση.
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