
Επαναληπτικό φυλλάδιο



σxημaτiζovτas...
Σχημάτισε τον Παρατατικό και τον Αόριστο των 

παρακάτω ρημάτων στο α’ ενικό πρόσωπο.

μαζεύω ->

…τον Παρατατικό και τον Αόριστο

Evεστώτas Πapaτaτικόs   Aόpιστos

πληρώνω ->

ποτίζω ->

ρωτώ ->

μπαίνω ->

χτυπώ ->

καθαρίζω ->

βγαίνω ->

αφήνω ->

αρρωσταίνω ->

δανείζω ->

γράφω ->

τρέχω ->

γυαλίζω ->

αθροίζω ->

διαβάζω ->
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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.





Επαναληπτικό φυλλάδιο

Γλώσσα

Σχηματίζοντας τον Παρατατικό και τον Αόριστο
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σxημaτiζovτas...



Σχημάτισε τον Παρατατικό και τον Αόριστο των παρακάτω ρημάτων στο α’ ενικό πρόσωπο.

μαζεύω ->

…τον Παρατατικό και τον Αόριστο



Evεστώτas	 Πapaτaτικόs   	        Aόpιστos	

πληρώνω ->

ποτίζω ->

ρωτώ ->

μπαίνω ->

χτυπώ ->

καθαρίζω ->

βγαίνω ->

αφήνω ->

αρρωσταίνω ->

δανείζω ->

γράφω ->

τρέχω ->

γυαλίζω ->

αθροίζω ->

διαβάζω ->
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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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