
VERBS - ΡΗΜΑΤΑ 

Στα Αγγλικά έχουμε δύο ειδών ρήματα: 1) τα ομαλά (regular)  και 2) τα ανώμαλα (irregular). 
 

Κάθε ρήμα στα αγγλικά έχει τρεις τύπους το a) απαρέμφατο (infinitive) τον β) αόριστο (past) 

και γ) την παθητική μετοχή (past participle). 
 

Ο αόριστος και η παθητική μετοχή των ομαλών ρημάτων σχηματίζεται με το απαρέμφατο του 

ρήματος και  την κατάληξη –ed.   

               Walk  -> walked            love  -> loved 

Ο αόριστος και η παθητική μετοχή των ανώμαλων  ρημάτων διαφέρει για κάθε ρήμα. 

    

 

SIMPLE PAST-ΑΠΛΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

       Ομαλά ρήματα 

Η κατάφαση σχηματίζεται με τον αόριστο του ρήματος. Η ερώτηση και η άρνηση σχηματίζονται με 

το βοηθητικό ρήμα  did και το ρήμα στο απαρέμφατο.(δηλαδή χωρίς την κατάληξη -ed.) 

 

 

 

 

 

 

 

       Ανώμαλα ρήματα 

Η κατάφαση σχηματίζεται με τον αόριστο του ρήματος. Η ερώτηση και η άρνηση σχηματίζονται με 

το βοηθητικό ρήμα  did και το ρήμα στο απαρέμφατο. 

 

 

 

 

 

 

 

Infinitive    past past participle         

      go                              went   gone 

Affirmative 
 

Interrogative Negative 

I walked. 

You walked. 

He walked. 

She walked. 

It walked. 

We walked. 

You walked. 

They walked. 
 

Did I walk? 

Did you walk? 

Did he walk? 

Did she walk? 

Did it walk? 

Did we walk? 

Did you walk? 

Did they walk? 

I did not walk. 

You did not walk. 

He did not walk. 

She did not walk. 

It did not walk. 

We did not walk. 

You did not walk. 

They did not walk. 

I didn’t walk. 

You didn’t walk. 

He didn’t walk. 

She didn’t walk. 

It didn’t walk. 

We didn’t walk. 

You didn’t walk. 

They didn’t walk. 

Affirmative 
 

Interrogative Negative 

I went. 

You went. 

He went. 

She went. 

It went. 

We went. 

You went. 

They went. 
 

Did I go? 

Did you go? 

Did he go? 

Did she go? 

Did it go? 

Did we go? 

Did you go? 

Did they go? 

I did not go. 

You did not go. 

He did not go. 

She did not go. 

It did not go. 

We did not go. 

You did not go. 

They did not go. 

I didn’t go. 

You didn’t go. 

He didn’t go. 

She didn’t go. 

It didn’t go. 

We didn’t go. 

You didn’t go. 

They didn’t go. 



Spelling 

Όταν προσθέσουμε την κατάληξη –ed. 

1. Τα ρήματα που τελειώνουν σε –e παίρνουν μόνο την κατάληξη –d. 

           like  liked                 live  lived 

2. Τα ρήματα που τελειώνουν σε σύμφωνο + y  μετατρέπουν το y σε i.   

            study  studied              tidy  tidied 

3. Αν το ρήμα είναι μονοσύλλαβο (ή έχει περισσότερες συλλαβές αλλά τονίζεται στη λήγουσα)  

    και λήγει σε ένα σύμφωνο πριν από το οποίο υπάρχει ένα φωνήεν ,τότε το τελικό σύμφωνο 

    διπλασιάζεται πριν από την κατάληξη –ed.           stop   stopped 

                                                                          

*Ο Simple Past χρησιμοποιείται για πράξεις που συνέβησαν στο παρελθόν και ξέρουμε  

   πότε συνέβησαν. 
 

                    Χρονικές εκφράσεις που χρησιμοποιούνται με τον Simple Past. 

   

 

 

I went to England last year.                     I saw Mary last month.                     

I saw Mary on my way here. (an hour ago/a few minutes ago) 

 

Σύντομες απαντήσεις – SHORT ANSWERS 

Did you enjoy the film?   Yes, I did.            Did she talk to you? Yes,she did. 

                           No, I didn’t                                  No,she didn’t. 

 

 PRONUNCIATION 

Η κατάληξη -ed 

1. Προφέρεται /id/ όταν το ρήμα τελειώνει σε τελικό γράμμα t, d. {ήχο /t/ ή /d/.} 

      Post  posted  

2.Προφέρεται /t/ όταν το ρήμα τελειώνει σε τελικό γράμμα f, k, p, s, sh, ch, x. 

              {σε ήχο /p/, /k/, /f/, /s/, /∫ /, /t∫/  , /ks/ } 

        Stop  stopped 

3. Προφέρεται /d/ όταν το ρήμα τελειώνει σε οποιοδήποτε άλλο γράμμα ή ήχο. 

         Love loved 

Exercise: Form the simple past of the verbs and then put them under the right heading. 

   

 

Yesterday   

  ago 

last night/ last week/ last month /last year 

a week ago/ a month ago/ a year ago 

Two days ago 

In 1987 … 

/id/ /t/ /d/ 

   

   

   

   

   

visit, play, help, rob, 

climb, rain, add,  

watch, cook, smile, 

study, miss, 


