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Να γράψετε τα αντίθετα των παρακάτω χρονικών επιρρημάτων. 

α) ποτέ ........................... 

β) μετά ....................................... 

γ) νωρίτερα ....................................... 

δ) συχνά ....................................... 

ε) πέρσι ....................................... 

στ) αρχικά ....................................... 

 

Στις παρακάτω προτάσεις να υπογραμμίσετε τις φράσεις με προθέσεις που φανερώνουν 

χρόνο. 

α) Θα μείνω εδώ προς το παρόν. 

β) Από μέρες ήθελα να σου μιλήσω. 

γ) Έφυγε για πάντα. 

δ) Θα φτάσουμε κατά το απόγευμα. 

ε) Θα έχει φύγει ίσαμε την Παρασκευή. 

στ) Σε λίγες μέρες κλείνουν τα σχολεία. 

 

Να υπογραμμίσεις τις χρονικές προτάσεις στις παρακάτω περιόδους. 

α) Όταν έχω χρόνο , ακούω μουσική 

β) Ζήτησέ με, άμα με χρειαστείς, 

γ) Όσο να ’ρθεις, θα φτιάξω κάτι να φάμε. 

δ) Θύμωσε πολύ σαν τον είδε να φεύγει. 

ε) Ακούει μουσική ενώ γράφει. 

στ) Να γυρίσεις στο σπίτι πριν τα μεσάνυχτα. 

ζ) Ο εχθρός επιτέθηκε μόλις ξημέρωσε. 
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Να σημειώσετε στην παρένθεση τη χρονική βαθμίδα (παρόν, παρελθόν, μέλλον) που 

δηλώνουν τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων. 

α) Το μωρό έκλαιγε όλο το βράδυ. (................................) 

β) Η Ελένη θα πάει ταξίδι. (................................) 

γ) Ο Κώστας βλέπει τηλεόραση. (................................) 

δ) Η αδερφή μου έβαψε τα μαλλιά της. (................................) 

ε) Θα σε αγαπώ πάντα. (................................) 

στ) Είχα ξαπλώσει για λίγο. (................................) 

ζ) Έχω τελειώσει με τις δουλειές μου. (................................) 

 

Να γράψεις σε ποιο χρόνο βρίσκονται τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων. 

α) Ο κηπουρός κλάδεψε τα δέντρα. (................................) 

β) Θα έχω φύγει ως το μεσημέρι. (................................) 

γ) Τα παιδιά μάζευαν λουλούδια. (................................) 

δ) Θα σε δω στο σχολείο. (................................) 

ε) Έχω διαβάσει πολύ καλά. (................................) 

στ) Η Στέλλα ακούει μουσική. (................................) 
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Να μεταφέρετε το παρακάτω κείμενο στο παρελθόν. 

Αύριο θα πάμε εκδρομή. Θα ξεκινήσουμε το πρωί και θα φτάσουμε νωρίς στη θάλασσα. Όλη 

την ημέρα θα παίζουμε. Εγώ θα ψάξω για κοχύλια. Το μεσημέρι θα ανάψουμε φωτιά, θα 

ψήσουμε και θα φάμε στην παραλία. Θα κολυμπήσουμε και θα κάνουμε συνέχεια βουτιές. 

Πριν από το σούρουπο θα έχουμε επιστρέψει γιατί έχουμε υποσχεθεί στους γονείς μας να 

είμαστε πίσω νωρίς. 

 

Χθές  ___________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  
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Λύσεις ασκήσεων 

Να γράψετε τα αντίθετα των παρακάτω χρονικών επιρρημάτων. 

α) ποτέ - πάντα - πάντοτε 

β) μετά - πριν , προτού 

γ) νωρίτερα - αργότερα 

δ) συχνά -  σπάνια (ποτέ) 

ε) πέρσι - φέτος 

στ) αρχικά - τελικά 

 

Στις παρακάτω προτάσεις να υπογραμμίσετε τις φράσεις με προθέσεις που φανερώνουν 

χρόνο. 

α) Θα μείνω εδώ προς το παρόν. 

β) Από μέρες ήθελα να σου μιλήσω. 

γ) Έφυγε για πάντα. 

δ) Θα φτάσουμε κατά το απόγευμα. 

ε) Θα έχει φύγει ίσαμε την Παρασκευή. 

στ) Σε λίγες μέρες κλείνουν τα σχολεία. 

 

Να υπογραμμίσεις τις χρονικές προτάσεις στις παρακάτω περιόδους. 

α) Όταν έχω χρόνο , ακούω μουσική 

β) Ζήτησέ με, άμα με χρειαστείς, 

γ) Όσο να ’ρθεις, θα φτιάξω κάτι να φάμε. 

δ) Θύμωσε πολύ σαν τον είδε να φεύγει. 

ε) Ακούει μουσική ενώ γράφει. 

στ) Να γυρίσεις στο σπίτι πριν τα μεσάνυχτα. 

ε) Ο εχθρός επιτέθηκε μόλις ξημέρωσε. 

 

Να σημειώσετε στην παρένθεση τη χρονική βαθμίδα (παρόν, παρελθόν, μέλλον) που 

δηλώνουν τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων. 

α) Το μωρό έκλαιγε όλο το βράδυ. ( Παρελθόν ) 

β) Η Ελένη θα πάει ταξίδι. ( Μέλλον) 

γ) Ο Κώστας βλέπει τηλεόραση. ( Παρόν ) 

δ) Η αδερφή μου έβαψε τα μαλλιά της. ( Παρελθόν ) 

ε) Θα σε αγαπώ πάντα. (Μέλλον ) 

στ) Είχα ξαπλώσει για λίγο. ( Παρελθόν) 

ε) Έχω τελειώσει με τις δουλειές μου. ( Παρόν ) 
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Να γράψεις σε ποιο χρόνο βρίσκονται τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων. 

α) Ο κηπουρός κλάδεψε τα δέντρα. (Αόριστος ) 

β) Θα έχω φύγει ως το μεσημέρι. (Συντ. Μέλλοντας ) 

γ) Τα παιδιά μάζευαν λουλούδια. ( Παρατατικός) 

δ) Θα σε δω στο σχολείο. (Συνοπτικός ή Στιγμ. Μέλλ. ) 

ε) Έχω διαβάσει πολύ καλά. ( Παρακ. ) 

στ) Η Στέλλα ακούει μουσική. ( Ενεσ.) 

 

 

Να μεταφέρετε το παρακάτω κείμενο στο παρελθόν. 

Χθες πήγαμε εκδρομή. Ξεκινήσαμε το πρωί και φτάσαμε νωρίς στη θάλασσα. Όλη την ημέρα  

παίζαμε. Εγώ  έψαξα για κοχύλια. Το μεσημέρι ανάψαμε φωτιά,  ψήσαμε και φάγαμε στην 

παραλία. Κολυμπήσαμε και  κάναμε συνέχεια βουτιές. Πριν από το σούρουπο είχαμε 

επιστρέψει γιατί είχαμε υποσχεθεί στους γονείς μας να είμαστε πίσω νωρίς. 

 


