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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Να ξαναγράψεις την παρακάτω πρόταση σε όλα τα πρόσωπα του ενικού και του 

πληθυντικού αριθμού: 

 Δεν έχω πυρετό αλλά είμαι άρρωστος 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.  Να ξαναγράψεις τις παρακάτω προτάσεις στο ίδιο πρόσωπο του άλλου αριθμού: 

 Αυτοί είναι φίλοι μας. ……………………………………………………………………………………………….. 

 Έχουν πρόβλημα με τα παιδιά τους. ……………………………………………………………………… 

 

Ρήματα λέγονται οι λέξεις που μας φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα κάτι κάνει 

(ενεργεί) ή κάτι παθαίνει ή βρίσκεται σε μια κατάσταση. 
 

 Τα ρήματα κλίνονται, δηλαδή αλλάζουν μορφή.  π.χ. γράφω, γράφεις, γράφει, γράφουμε, γράφετε, 

γράφουν 

 Τα ρήματα έχουν ενικό και πληθυντικό αριθμό   π.χ.               

   ενικός αριθμός   ,  πληθυντικός αριθμός παίζουμε 

 Τα ρήματα αναφέρονται στα τρία πρόσωπα του λόγου:  πρώτο πρόσωπο εγώ – εμείς, 

               δεύτερο πρόσωπο  εσύ – εσείς       τρίτο πρόσωπο αυτός, ή ,ό - αυτοί, ές, ά  

 

ΤΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ ΕΧΩ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ 

Τα  ρήματα έχω και είμαι λέγονται βοηθητικά γιατί μας βοηθούν να σχηματίσουμε  

τρεις  χρόνους των ρημάτων (τον παρακείμενο, τον υπερσυντέλικο και τον 

συντελεσμένο μέλλοντα ) 

Ενικός αριθμός 

α΄ πρόσωπο εγώ είμαι εγώ έχω 

β΄ πρόσωπο εσύ είσαι εσύ έχεις 

γ ΄προσωπο αυτός –ή-ό  είναι αυτός-ή-ό  έχει 

Πληθυντικός  αριθμός 

α΄ πρόσωπο εμείς είμαστε εμείς έχουμε 

β΄ πρόσωπο εσείς είστε εσείς  έχετε 

γ΄ πρόσωπο αυτοί –ες-α  είναι αυτοί –ες-α έχουν 

 

Μαθαίνω 



 Είμαστε έτοιμοι να φύγουμε.……………………………………………………………………………………… 

1.  Να αντιστοιχίσεις τις προτάσεις με τη σημασία τους, προσέχοντας τη σημασία του 

ρήματος είναι στις προτάσεις. 

 

Είμαι από την Καλαμάτα. • • Τι συμβαίνει σήμερα και δεν είσαι στις καλές σου; 

Η γόμα είναι του Πέτρου. • • Πιστεύω ότι πρέπει να επισκεφτείς το γιατρό. 

Ποιος είναι για εξέταση; • •Ποιανού είναι η σειρά να εξεταστεί; 

Είμαι της γνώμης να πας •  •Κατάγομαι από την Καλαμάτα.  

 στο γιατρό.   

Τι είναι και είσαι σήμερα • • Η γόμα ανήκει στον Πέτρο. 

κακόκεφη; 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦ 6 

1. Βρίσκω το αποτέλεσμα: 

- 16:2=….  20:4=….. 48:6=….. 56:8=…. 28:7=…. 27:3=…… 

- 27:3=…… 16 :4=……       24: 8=…. 12: 3=….. 15 : 5 =…..      32 : 8=…. 

- 4 x 9=…  7 x 8=…… 5 x 9=….. 7 x 9=….. 3 x 8=….  8 x 9=……. 

- 5 x 5=….. 6 x 7 =….. 8 x 8 =….. 7 x 7=….. 4 x 6 =…. 8  x 8=……. 

2.  Ο κύριος Σταύρος μοίρασε εξίσου 48 μπισκότα σε 6 παιδιά. Πόσα μπισκότα 

έδωσε στο κάθε παιδί; 

Λύση: 

Απάντηση:_________________________________________________________ 

3. Η κυρία Φλώρα αγόρασε 4 βαζάκια μέλι και πλήρωσε 36 €. Πόσο κόστιζε το κάθε 

μέλι; 

Λύση: 

Απάντηση:_________________________________________________________ 


