John Mavrikakis
ENGLISH MULTI-BOOK
Basic level2
UNIT by UNIT (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ανά ΚΕΦΑΛΑΙΟ):
ΔΙΑΒΑΖΩ και ΓΡΑΦΩ (iStudy + iWrite)
τις λύσεις που θεωρώ σωστές πάνω στο πολυβιβλίο μου ή στο τετράδιο μου.
.ΕΠΑΛΗΘΕΥΩ την ορθότητα τους και ΔΙΟΡΘΩΝΩ πιθανά λάθη μου. (iCheck + iWrite)
ΑΠΟΔΙΔΩ από και προς τα Ελληνικά (iTranslate + iStudy )
ΑΚΟΥΩ και ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ (iListen + iSpeak) τις σωστές λύσεις.

DEMO Unit 9
SIMPLE PAST – IRREGULAR (ΑΠΛΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ – ΑΝΩΜΑΛΟΣ)

iStudy - iWrite (Διαβάζω - Γράφω) Unit 9
step 9a

GRAMMAR - EXAMPLES
step 9b

Πολλά ρήματα δεν σχηματίζουν τον Αόριστο
με την κατάληξη -ED αλλά με δικό τους
ιδιαίτερο (ανώμαλο - IRREGULAR) τρόπο το
καθένα, π.χ. GO – WENT (πηγαίνω –
πήγα), COME – CAME (έρχομαι – ήρθα) ,
DO – DID (κάνω – έκανα) , TAKE – TOOK
(παίρνω – πήρα) κλπ.
Παραμένει αναλλοίωτος σε όλα τα
πρόσωπα.
Την είδα χτες.
I saw her yesterday.
Πούλησε το
διαμέρισμά της
_____
πέρυσι.
Αγόρασαν μια
_____
καινούργια βάρκα.

Η ερώτηση και άρνηση γίνονται, όπως και με
τα ομαλά ρήματα, με τη λέξη DID. Το κύριο
ρήμα τότε χρησιμοποιείται με τη μορφή του
απλού απαρέμφατου.
Είδα τον Τζιμ αλλά
I saw Jim but I didn't
δεν είδα την Αννα.
see Ann.
Ο Τζιμ πήγε στο
Λονδίνο αλλά δεν
_____
πήγε στο Παρίσι.
Α. Που κοιμήθηκε
αυτή;
_____
Β. Αυτή κοιμήθηκε
σε ένα αντίσκηνο.
Α. Βρήκαν καθόλου
Α. Did they find any
εισιτήρια;
tickets?
Β. Βρήκαν δύο
Β. They found two
εισιτήρια.
tickets.
Α. Τι έκανες;
Β. Εκανα την
_____
εργασία μου για το
σπίτι.

step 9c
Ενδιαφέρον έχουν κάποια ρήματα που δεν
αλλάζουν στον Αόριστο π.χ. COST (κοστίζει
- κόστισε), CUT (κόβω - έκοψα), ΗΙΤ
(κτυπάω - κτύπησα), HURT (πληγώνω πλήγωσα), LET (αφήνω - άφησα), PUT
(βάζω - έβαλα), READ (διαβάζω διάβασα), SHUT (κλείνω - έκλεισα).
Το READ στον Αόριστο προφέρεται ΡΕΝΤ.
Κοιτάζοντας μια καταφατική πρόταση με ένα
απ'αυτά τα ρήματα δεν μπορούμε να
καταλάβουμε από τη μορφή του ρήματος αν
πρόκειται για απλό Ενεστώτα ή Αόριστο. Θα
το καταλάβουμε από το υπόλοιπο νόημα
εκτός αν πρόκειται για γ' ενικό πρόσωπο
οπότε θα το καταλάβουμε από την ύπαρξη ή
απουσία της κατάληξης -S. Στην ερώτηση άρνηση θα αναγνωρίσουμε αμέσως τον
Απλό Ενεστώτα από το DO - DOES και τον
Απλό Αόριστο από το DID.
Κόστισε πολλά
It cost a lot of money.
λεφτά.
Κοστίζει πολλά
_____
λεφτά.
Εκλεισαν τις πόρτες
_____
στις 10.
Κλείνουν τις πόρτες
They shut the doors
κάθε βράδυ.
every night.
Διαβάζει εφημερίδες
_____
και περιοδικά.
Που το έβαλες;
_____
Where does she put
Που το βάζει αυτή;
it?

step 9d
IRREGULAR VERBS – ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ
PRESENT, PAST
be ,είμαι,was, _____
become, _____ ,became ,έγινα
begin,αρχίζω,began , _____
bite, _____ ,bit ,δάγκωσα
blow,φυσάω,blew , _____
break, _____ ,broke ,έσπασα
bring,φέρνω,brought , _____
build, _____ ,built ,έχτισα
burn,καίω,burnt , _____
buy, _____ ,bought ,αγόρασα
can,μπορώ,could , _____
catch, _____ ,caught ,έπιασα
choose,διαλέγω,chose , _____
come , _____ ,came ,ήρθα
cost,κοστίζω,cost , _____
cut, _____ ,cut ,έκοψα
dig,σκάβω,dug , _____
do, _____ ,did ,έκανα
draw,σχεδιάζω,drew , _____
dream, _____ ,dreamt ,ονειρεύτηκα
drink,πίνω,drank , _____
drive, _____ ,drove ,οδήγησα
eat,τρώω,ate , _____
fall, _____ ,fell ,έπεσα
feed,ταίζω,fed , _____
feel, _____ ,felt ,αισθάνθηκα
fight,πολεμώ,fought , _____
find, _____ ,found ,βρήκα
fly,πετάω,flew , _____
forget, _____ ,forgot ,ξέχασα
forgive,συγχωρώ,forgave , _____
get , _____ ,got ,πήρα
give,δίνω,gave , _____
go, _____ ,went ,πήγα
grow,μεγαλώνω,grew , _____
hang, _____ ,hung ,κρέμασα
have,έχω,had , _____
hear, _____ ,heard ,άκουσα
hide,κρύβω,hid , _____
hit, _____ ,hit ,χτύπησα
hold,κρατάω,held , _____
hurt, _____ ,hurt ,πλήγωσα
keep,φυλάω,kept , _____
know, _____ ,knew ,γνώρισα
lay,στρώνω,laid , _____
leave, _____ ,left ,έφυγα
lend,δανείζω,lent , _____
let, _____ ,let ,επέτρεψα
lie,ξαπλώνω,lay , _____

lose, _____ ,lost ,έχασα
make,φτιάχνω,made , _____
meet, _____ ,met ,συνάντησα
pay,πληρώνω,paid , _____
put, _____ ,put ,έβαλα
read,διαβάζω,read, _____
ride, _____ ,rode ,καβάλησα
ring,κουδουνίζω,rang , _____
rise, _____ ,rose ,σηκώθηκα
run,τρέχω,ran , _____
say, _____ ,said ,είπα
see,βλέπω,saw , _____
sell , _____ ,sold ,πούλησα
send,στέλνω,sent , _____
set, _____ ,set ,τοποθέτησα
shine,λάμπω,shone , _____
shut, _____ ,shut ,έκλεισα
sing,τραγουδάω,sang , _____
sit, _____ ,sat ,κάθησα
sleep,κοιμάμαι,slept , _____
speak, _____ ,spoke ,μίλησα
spend,ξοδεύω,spent , _____
stand, _____ ,stood ,στάθηκα
steal,κλέβω,stole , _____
swim, _____ ,swam ,κολύμπησα
take,παίρνω,took , _____
teach, _____ ,taught ,δίδαξα
tell,λέω,told , _____
think, _____ ,thought ,νόμισα
throw,ρίχνω,threw , _____
understand, _____ ,understood ,κατάλαβα
wear,φοράω,wore , _____
win, _____ ,won ,νίκησα
write,γράφω,wrote , _____

step 9e
ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ, ΑΟΡΙΣΤΟΣ
αγοράζω , _____ ,αγόρασα, _____
αισθάνομαι , _____ ,αισθάνθηκα, _____
ακούω , _____ ,άκουσα, _____
αρχίζω , _____ ,άρχισα, _____
βάζω , _____ ,έβαλα, _____
βλέπω , _____ ,είδα, _____
βρίσκω , _____ ,βρήκα, _____
γίνομαι , _____ ,έγινα, _____
γνωρίζω , _____ ,γνώρισα, _____
γράφω , _____ ,έγραψα, _____
δαγκώνω , _____ ,δάγκωσα, _____
δανείζω , _____ ,δάνεισα, _____
διαβάζω , _____ ,διάβασα, _____
διαλέγω , _____ ,διάλεξα, _____
διδάσκω , _____ ,δίδαξα, _____
δίνω , _____ ,έδωσα, _____
είμαι, _____ ,ήμουν, _____
επιτρέπω , _____ ,επέτρεψα, _____
έρχομαι , _____ ,ήρθα, _____
έχω , _____ ,είχα, _____
καβαλάω , _____ ,καβάλησα, _____
κάθομαι , _____ ,κάθησα, _____
καίω , _____ ,έκαψα, _____
κάνω , _____ ,έκανα, _____
καταλαβαίνω , _____ ,κατάλαβα, _____
κλέβω , _____ ,έκλεψα, _____
κλείνω , _____ ,έκλεισα, _____
κόβω , _____ ,έκοψα, _____
κοιμάμαι , _____ ,κοιμήθηκα, _____
κολυμπάω , _____ ,κολύμπησα, _____
κοστίζω , _____ ,κόστισα, _____
κουδουνίζω , _____ ,κουδούνισα, _____
κρατάω , _____ ,κράτησα, _____
κρεμάω , _____ ,κρέμασα, _____
κρύβω , _____ ,έκρυψα, _____
λάμπω , _____ ,έλαμψα, _____
λέω , _____ ,είπα, _____
λέω , _____ ,είπα, _____
μεγαλώνω , _____ ,μεγάλωσα, _____
μιλάω , _____ ,μίλησα, _____
μπορώ , _____ ,μπόρεσα, _____

νικάω , _____ ,νίκησα, _____
νομίζω , _____ ,νόμισα, _____
ξαπλώνω , _____ ,ξάπλωσα, _____
ξεχνάω , _____ ,ξέχασα, _____
ξοδεύω , _____ ,ξόδεψα, _____
οδηγώ , _____ ,οδήγησα, _____
ονειρεύομαι , _____ ,ονειρεύτηκα, _____
παίρνω , _____ ,πήρα, _____
παίρνω , _____ ,πήρα, _____
πετάω , _____ ,πέταξα, _____
πέφτω , _____ ,έπεσα, _____
πηγαίνω , _____ ,πήγα, _____
πιάνω , _____ ,έπιασα, _____
πίνω , _____ ,ήπια, _____
πληγώνω , _____ ,πλήγωσα, _____
πληρώνω , _____ ,πλήρωσα, _____
πολεμώ , _____ ,πολέμησα, _____
πουλάω , _____ ,πούλησα, _____
ρίχνω , _____ ,έρριξα, _____
σηκώνομαι , _____ ,σηκώθηκα, _____
σκάβω , _____ ,έσκαψα, _____
σπάω , _____ ,έσπασα, _____
στέκομαι , _____ ,στάθηκα, _____
στέλνω , _____ ,έστειλα, _____
στρώνω , _____ ,έστρωσα, _____
συγχωρώ , _____ ,συγχώρεσα, _____
συναντώ , _____ ,συνάντησα, _____
σχεδιάζω , _____ ,σχεδίασα, _____
ταίζω , _____ ,τάισα, _____
τοποθετώ , _____ ,τοποθέτησα, _____
τραγουδάω , _____ ,τραγούδησα, _____
τρέχω , _____ ,έτρεξα, _____
τρώω , _____ ,έφαγα, _____
φέρνω , _____ ,έφερα, _____
φεύγω , _____ ,έφυγα, _____
φοράω , _____ ,φόρεσα, _____
φτιάχνω , _____ ,έφτιαξα, _____
φυλάω , _____ ,φύλαξα, _____
φυσάω , _____ ,φύσηξα, _____
χάνω , _____ ,έχασα, _____
χτίζω , _____ ,έχτισα, _____
χτυπάω , _____ ,χτύπησα, _____

1. Yesterday he
___ with friends
but now he is
eating alone.

had
eat

is eating
ate

2. –A: I didn't
meet Ann
yesterday. -B:
But you ___ her.
I saw you.

talked
met

EXERCISE 9a. ΔΙΑΛΕΓΩ
3. Yesterday,
5. She ___ her
7.My boss never
John's mother
dog for a walk
___ me money
___ him a shirt
last night.
when I needed
and a tie for his
it.
nameday.

sold
is giving

gave
buys

4. Yesterday, I
didn't go to
school because I
___ a cold.

meet
talk

had
was

1.
Where did they see
you?
Where did they meet
her?
Where did they find
their suitcase?
Where did your
neighbours come from?
Where did they leave
their suitcase?

have
am

send
walked

takes
took

6. Last night I
___ a strange
noise and woke
up.

hearing
heard

9. Yesterday it
was very cold.
The water ___ in
the pipes.

is lending
lend
lent
lends

freezes
is freezing
freeze
froze

8. He is tired
now because he
___ all night last
night.

10. My aunt
came to the
party and she
___ a lot of
presents.

was
hear

is driving
drove
drive
drives

brought
brings

bring
bringing

EXERCISE 9b. ΤΑΙΡΙΑΖΩ
2.
They left it outside
the airport.
They came from
Japan.
They saw me at
the airport.
They found it
outside the
airport.
They met her
outside the
airport.

Who broke that
window?
What did the children
do yesterday?
What did they wear at
the party?
What did she tell you?
What did they give her
for her birthday?

She told me about
herself.
They wore jeans.
I didn't throw the
ball. Nick threw it.
They gave her a
walkman.
They made a
snowman.

EXERCISE 9c. ΤΑΙΡΙΑΖΩ
4.

1.
She didn't ___ a new dress
yesterday,
but she ___ new shoes.
The apples didn't ___ on the
ground two days ago, but
they ___ off the tree yesterday.

fall
buy
bought
fell

2.
Father ___ some salt in his soup,
but he ___ any in the salad.
My father usually ___ home
early,
but yesterday he ___ home late.

came
comes

He ___ her in the park yesterday
but she didn't ___ him.
They usually ___ an e-mail message,
but yesterday they ___ a letter.

see
send
sent
saw

5.
Last night she didn't ___ a skirt,
but she ___ jeans.
They ___ their old car,
but they didn't ___ their house.

sell
sold
wear
wore

put
didn't
put

3.
We usually ___ to Corfu on vacation,
but last year we ___ to Crete.
He usually ___ his newspaper in the
morning,
but yesterday he ___ it at noon.

read
go
went
reads

EXERCISE 9d. ΒΑΖΩ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΕΙΡΑ
3.
4.

1.

2.

sea
.
saw
She
morning
the
in the

Did
the
sea
?
see
she
in the
morning

not
in the
.
sea
morning
see
did
She
the

paid
yesterday.
bills
their
They

5.
you
bills
yesterday?
Did
your
pay

6.

8.

10.

12.

14.

yesterday.
We
our
bills
not
did
pay

go
school
you
yesterday?
Did
to

night.
her
window
She
shut
last

night?
every
window
shut
Do
you
your

9.

11.

window
my
I
did
shut
not
night.
last

went
to
He
yesterday.
school

to
not
did
yesterday.
I
go
school

shut
his
window
he
Did
night?
last

1.

3.

last
Who
your
house
came
night?
to

answers
.
knew
all
the
Jim

7.

2.
didn't
He
.
bring
any
presents

15.
13.
every
night.
He
shuts
his
window

EXERCISE 9e. ΒΑΖΩ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΕΙΡΑ
5.
7.
this
.
had
morning
They
coffee

?
did
write
Jim
What

every
not
She
window
does
night.
her
shut

9.
He
a
bicycle
got
.
new

8.
4.

6.

he
?
sweets
Did
many
eat

.
letter
Leo
that
wrote

for
?
did
he
What
get
his
birthday

10.
animals
They
birds at
saw
the
zoo.
and

1.

EXERCISE 9f. ΤΑΙΡΙΑΖΩ
5.

JOHN: Hello, Mary. Where did you
___ last weekend?
MARY: I ___ to an island, Gavdos.
JOHN: Who ___ with you?
MARY: My brother, Jim. He always
___ with me to Gavdos.

goes
go
was
went

2.
JOHN: Tell me, ___ there many
cars in Gavdos?
MARY: No, there ___ any cars.
JOHN: Where did you ___ ?
MARY: We ___ in our tent.

weren't
stayed
were
stay

walked
to
went
go
were

4.
JOHN: Did you ___ ?
MARY: Yes, we ___ in the sea.
JOHN: Where did you ___ ?
MARY: We ___ at a small restaurant
near our tent.

cooked
eat
ate
caught

6.

3.
JOHN: Did you ___ to the beach?
MARY: Yes, we ___ to the beach
at noon.
JOHN: Did you take the bus ___ go
to the beach?
MARY: No, there___ no buses.
MARY: We ___ to the beach.

JOHN: What did you ___ ?
MARY: We ___ some fish.
MARY: Mrs Anna, at the
restaurant, ___ them for us.
MARY: We ___ them for dinner
and they were delicious.

eat
ate
swam
swim

JOHN: Did you ___ TV at night?
MARY: No, we ___ at the stars in
the sky.
JOHN: What time did you ___ ?
MARY: We ___ early at night.
MARY: We ___ up early in the
morning.

sleep
woke
looked
watch
slept

7.
JOHN: Did you ___ a nice time
there?
MARY: Well, I ___ a wonderful time
but Jim didn't.
JOHN: Why didn't Jim ___ it?
MARY: Because it was very quiet. He
___ life in the city.

had
like
likes
have

iCheck (Επαληθεύω - Διορθώνω) Unit 9
GRAMMAR - EXAMPLES
feel,αισθάνομαι ,felt ,αισθάνθηκα
fight,πολεμώ ,fought ,πολέμησα
find,βρίσκω ,found ,βρήκα
fly,πετάω ,flew ,πέταξα
forget,ξεχνάω ,forgot ,ξέχασα
step 9b
forgive,συγχωρώ ,forgave ,συγχώρεσα
I saw Jim but I didn't see Ann.
get ,παίρνω ,got ,πήρα
Jim went to London but he didn't go to Paris.
give,δίνω ,gave ,έδωσα
Where did she sleep? -She slept in a tent.
go,πηγαίνω ,went ,πήγα
Did they find any tickets? -They found two
grow,μεγαλώνω ,grew ,μεγάλωσα
tickets.
hang,κρεμάω ,hung ,κρέμασα
What did you do? -I did my homework.
have,έχω ,had ,είχα
hear,ακούω ,heard ,άκουσα
step 9c
hide,κρύβω ,hid ,έκρυψα
It cost a lot of money.
hit,χτυπάω ,hit ,χτύπησα
It costs a lot of money.
hold,κρατάω ,held ,κράτησα
They shut the doors at ten.
hurt,πληγώνω ,hurt ,πλήγωσα
They shut the doors every night.
keep,φυλάω ,kept ,φύλαξα
She reads newspapers and magazines.
know,γνωρίζω ,knew ,γνώρισα
Where did you put it?
lay,στρώνω ,laid ,έστρωσα
Where does she put it?
leave,φεύγω ,left ,έφυγα
lend,δανείζω ,lent ,δάνεισα
let,επιτρέπω ,let ,επέτρεψα
step 9d
IRREGULAR VERBS – ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ lie,ξαπλώνω ,lay ,ξάπλωσα
lose,χάνω ,lost ,έχασα
PRESENT, ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ, PAST, ΑΟΡΙΣΤΟΣ
make,φτιάχνω ,made ,έφτιαξα
be ,είμαι,was,ήμουν
meet,συναντώ ,met ,συνάντησα
become,γίνομαι ,became ,έγινα
pay,πληρώνω ,paid ,πλήρωσα
begin,αρχίζω ,began ,άρχισα
put,βάζω ,put ,έβαλα
bite,δαγκώνω ,bit ,δάγκωσα
read,διαβάζω ,read,διάβασα
blow,φυσάω ,blew ,φύσηξα
ride,καβαλάω ,rode ,καβάλησα
break,σπάω ,broke ,έσπασα
ring,κουδουνίζω ,rang ,κουδούνισα
bring,φέρνω ,brought ,έφερα
rise,σηκώνομαι ,rose ,σηκώθηκα
build,χτίζω ,built ,έχτισα
run,τρέχω ,ran ,έτρεξα
burn,καίω ,burnt ,έκαψα
say,λέω ,said ,είπα
buy,αγοράζω ,bought ,αγόρασα
see,βλέπω ,saw ,είδα
can,μπορώ ,could ,μπόρεσα
sell ,πουλάω ,sold ,πούλησα
catch,πιάνω ,caught ,έπιασα
send,στέλνω ,sent ,έστειλα
choose,διαλέγω ,chose ,διάλεξα
set,τοποθετώ ,set ,τοποθέτησα
come ,έρχομαι ,came ,ήρθα
shine,λάμπω ,shone ,έλαμψα
cost,κοστίζω ,cost ,κόστισα
shut,κλείνω ,shut ,έκλεισα
cut,κόβω ,cut ,έκοψα
sing,τραγουδάω ,sang ,τραγούδησα
dig,σκάβω ,dug ,έσκαψα
sit,κάθομαι ,sat ,κάθησα
do,κάνω ,did ,έκανα
sleep,κοιμάμαι ,slept ,κοιμήθηκα
draw,σχεδιάζω ,drew ,σχεδίασα
speak,μιλάω ,spoke ,μίλησα
dream,ονειρεύομαι ,dreamt ,ονειρεύτηκα
spend,ξοδεύω ,spent ,ξόδεψα
drink,πίνω ,drank ,ήπια
stand,στέκομαι ,stood ,στάθηκα
drive,οδηγώ ,drove ,οδήγησα
steal,κλέβω ,stole ,έκλεψα
eat,τρώω ,ate ,έφαγα
swim,κολυμπάω ,swam ,κολύμπησα
fall,πέφτω ,fell ,έπεσα
take,παίρνω ,took ,πήρα
feed,ταίζω ,fed ,τάισα
step 9a
I saw her yesterday.
She sold her flat last year.
They bought a new boat.

teach,διδάσκω ,taught ,δίδαξα
tell,λέω ,told ,είπα
think,νομίζω ,thought ,νόμισα
throw,ρίχνω ,threw ,έρριξα
understand,καταλαβαίνω ,understood
,κατάλαβα
wear,φοράω ,wore ,φόρεσα
win,νικάω ,won ,νίκησα
write,γράφω ,wrote ,έγραψα

step 9e
ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ - IRREGULAR VERBS
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ, PRESENT, ΑΟΡΙΣΤΟΣ, PAST
αγοράζω ,buy,αγόρασα,bought
αισθάνομαι ,feel,αισθάνθηκα,felt
ακούω ,hear,άκουσα,heard
αρχίζω ,begin,άρχισα,began
βάζω ,put,έβαλα,put
βλέπω ,see,είδα,saw
βρίσκω ,find,βρήκα,found
γίνομαι ,become,έγινα,became
γνωρίζω ,know,γνώρισα,knew
γράφω ,write,έγραψα,wrote
δαγκώνω ,bite,δάγκωσα,bit
δανείζω ,lend,δάνεισα,lent
διαβάζω ,read,διάβασα,read
διαλέγω ,choose,διάλεξα,chose
διδάσκω ,teach,δίδαξα,taught
δίνω ,give,έδωσα,gave
είμαι,be ,ήμουν,was
επιτρέπω ,let,επέτρεψα,let
έρχομαι ,come ,ήρθα,came
έχω ,have,είχα,had
καβαλάω ,ride,καβάλησα,rode
κάθομαι ,sit,κάθησα,sat
καίω ,burn,έκαψα,burnt
κάνω ,do,έκανα,did
καταλαβαίνω
,understand,κατάλαβα,understood
κλέβω ,steal,έκλεψα,stole
κλείνω ,shut,έκλεισα,shut
κόβω ,cut,έκοψα,cut
κοιμάμαι ,sleep,κοιμήθηκα,slept
κολυμπάω ,swim,κολύμπησα,swam
κοστίζω ,cost,κόστισα,cost
κουδουνίζω ,ring,κουδούνισα,rang
κρατάω ,hold,κράτησα,held
κρεμάω ,hang,κρέμασα,hung
κρύβω ,hide,έκρυψα,hid

λάμπω ,shine,έλαμψα,shone
λέω ,say,είπα,said
λέω ,tell,είπα,told
μεγαλώνω ,grow,μεγάλωσα,grew
μιλάω ,speak,μίλησα,spoke
μπορώ ,can,μπόρεσα,could
νικάω ,win,νίκησα,won
νομίζω ,think,νόμισα,thought
ξαπλώνω ,lie,ξάπλωσα,lay
ξεχνάω ,forget,ξέχασα,forgot
ξοδεύω ,spend,ξόδεψα,spent
οδηγώ ,drive,οδήγησα,drove
ονειρεύομαι ,dream,ονειρεύτηκα,dreamt
παίρνω ,get ,πήρα,got
παίρνω ,take,πήρα,took
πετάω ,fly,πέταξα,flew
πέφτω ,fall,έπεσα,fell
πηγαίνω ,go,πήγα,went
πιάνω ,catch,έπιασα,caught
πίνω ,drink,ήπια,drank
πληγώνω ,hurt,πλήγωσα,hurt
πληρώνω ,pay,πλήρωσα,paid
πολεμώ ,fight,πολέμησα,fought
πουλάω ,sell ,πούλησα,sold
ρίχνω ,throw,έρριξα,threw
σηκώνομαι ,rise,σηκώθηκα,rose
σκάβω ,dig,έσκαψα,dug
σπάω ,break,έσπασα,broke
στέκομαι ,stand,στάθηκα,stood
στέλνω ,send,έστειλα,sent
στρώνω ,lay,έστρωσα,laid
συγχωρώ ,forgive,συγχώρεσα,forgave
συναντώ ,meet,συνάντησα,met
σχεδιάζω ,draw,σχεδίασα,drew
ταίζω ,feed,τάισα,fed
τοποθετώ ,set,τοποθέτησα,set
τραγουδάω ,sing,τραγούδησα,sang
τρέχω ,run,έτρεξα,ran
τρώω ,eat,έφαγα,ate
φέρνω ,bring,έφερα,brought
φεύγω ,leave,έφυγα,left
φοράω ,wear,φόρεσα,wore
φτιάχνω ,make,έφτιαξα,made
φυλάω ,keep,φύλαξα,kept
φυσάω ,blow,φύσηξα,blew
χάνω ,lose,έχασα,lost
χτίζω ,build,έχτισα,built
χτυπάω ,hit,χτύπησα,hit

EXERCISE 9a.
1. ate
2. met
3. gave
4. had
5. took
6. heard
7. lent
8. drove
9. froze
10. brought

EXERCISE 9b.
1.
They saw me at
the airport.
They met her
outside the
airport.
They found it
outside the
airport.
They came from
Japan.
They left it
outside the
airport.
2.
I didn't throw the
ball. Nick threw
it.
They made a
snowman.
They wore
jeans.
She told me
about herself.
They gave her a
walkman.

EXERCISE 9c.
1.
buy
bought
fall
fell
2.
put
didn't put
comes
came
3.
go
went
reads
read
4.
saw
see
send
sent
5.
wear
wore
sold
sell

EXERCISE 9d.
1.
She
saw
the
sea
in the
morning
.
2.
Did
she
see
the
sea
in the
morning
?
3.
She
did
not
see
the
sea
in the
morning
.
4.
They
paid
their
bills
yesterday.
5.
Did
you
pay
your
bills
yesterday?

6.
We
did
not
pay
our
bills
yesterday.
7.
He
went
to
school
yesterday.
8.
Did
you
go
to
school
yesterday?
9.
I
did
not
go
to
school
yesterday.
10.
She
shut
her
window
last
night.
11.
Did
he
shut
his
window
last
night?

12.
I
did
not
shut
my
window
last
night.

EXERCISE 9e.
1.
Who
came
to
your
house
last
night?

13.
He
shuts
his
window
every
night.

2.
He
didn't
bring
any
presents
.

14.
Do
you
shut
your
window
every
night?

3.
Jim
knew
all
the
answers
.

15.
She
does
not
shut
her
window
every
night.

4.
Did
he
eat
many
sweets
?
5.
They
had
coffee
this
morning
.
6.
Leo
wrote
that
letter
.

7.
What
did
Jim
write
?

EXERCISE 9f.
1.
go
went
was
goes

8.
What
did
he
get
for
his
birthday
?

2.
were
weren't
stay
stayed

9.
He
got
a
new
bicycle
.
10.
They
saw
animals
and
birds at
the
zoo.

3.
go
went
to
were
walked
4.
swim
swam
eat
ate
5.
eat
caught
cooked
ate
6.
watch
looked
sleep
slept
woke
7.
have
had
like
likes
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ΑΣΚΗΣΗ 9a.
1. Χτες αυτός έφαγε με φίλους
αλλά τώρα τρώει μόνος.
2. Α: Δεν συνάντησα την
Άννα χτες. Β: Αλλά την
συνάντησας, σε είδα.
3. Χτες, η μάνα του Γιάννη
του έδωσε ένα πουκάμισο και
μια γραβάτα για την
ονομαστική του εορτή.
4. Χτες, δεν πήγα σχολείο
γιατί είχα κρύωμα.
5. Αυτή πήγε το σκυλάκι της
για περίπατο χτες τη νύχτα.
6. Χτες τη νύχτα, άκουσα ένα
περίεργο θόρυβο και
ξύπνησα.
7. Το αφεντικό μου ποτέ δεν
μου δάνεισε χρήματα όταν τα
χρειάσττηκα.
8. Αυτός είναι κουρασμένος
τώρα γιατί οδήγησε όλη τη
νύχτα χτες τη νύχτα.
9. Χτες έκανε πολύ κρύο. Το
νερό πάγωσε στους σωλήνες.
10. Η θεία μου ήρθε στο
πάρτι και έφερε πολλά δώρα.

ΑΣΚΗΣΗ 9b.
1.
Που σε είδαν; -Με είδαν στο
αεροδρόμιο.
Που την συνάντησαν; -Την
συνάντησαν έξω από το
αεροδρόμιο.
Που βρήκαν τη βαλίτσα τους;
-Την βρήκαν έξω από
αεροδρόμιο.
Από πού ήρθαν οι γείτονες
τους; -Ήρθαν από την
Ιαπωνία.
Που άφησαν τη βαλίτσα τους;
-Την άφησαν έξω από
αεροδρόμιο.

ΑΣΚΗΣΗ 9c.
1.
Αυτή δεν αγόρασε καινούργιο
φόρεμα χτες, αλλά αγόρασε
καινούργια παπούτσια.
Τα μήλα δεν έπεσαν στο
έδαφος πριν δύο μέρες, αλλά
έπεσαν από το δέντρο χτες.

2.
Ποιος έσπασε εκείνο το
παράθυρο;ω-Δεν πέταξα εγώ
την μπάλα. Ο Νικ την πέταξε.
Τι έκαναν τα παιδιά χτες; Έκαναν ένα χιονάθρωπο.
Τι φόρεσαν στο πάρτι; Φόρεσαν τζην.
Τι σου είπε αυτή; -Μου είπε
για τον εαυτό της.
Τι της έδωσαν για τα γενέθλια
της; -Της έδωσαν ένα
γουόκμαν.

3.
Συνήθως πάμε στην Κέρκυρα
για διακοπές, αλλά πέρυσι
πήγαμε στην Κρήτη.
Αυτός συνήθως διαβάζει την
εφημερίδα του το πρωί, αλλά
χτες τη διάβασε το μεσημέρι.

2.
Ο πατέρας έβαλε λίγο αλάτι
στη σούπα του, αλλά δεν
έβαλε καθόλου στη σαλάτα.
Ο πατέρας μου συνήθως
έρχεται σπίτι νωρίς, αλλά χτες
ήρθε σπίτι αργά.

4.
Αυτός την είδε στο πάρκο
χτες, αλλά αυτή δεν τον είδε.
Αυτοί συνήθως στέλνουν
μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, αλλά χτες
έστειλαν γράμμα.
5.
Χτες τη νύχτα, αυτή δεν
φόρεσε φούστα, αλλά φόρεσε
τζην.
Αυτοί πούλησαν το παλιό
τους αμάξι, αλλά δεν
πούλησαν το σπίτι τους.

ΑΣΚΗΣΗ 9d.
1. Αυτή είδε τη θάλασσα το
πρωί.
2. Είδε αυτή τη θάλασσα το
πρωί;
3. Αυτή δεν είδε τη θάλασσα
το πρωί.
4. Πλήρωσαν τους
λογαριασμούς τους χτες.
5. Πληρώσατε τους
λογαριασμούς σας χτες;
6. Δεν πληρώσαμε τους
λογαριασμούς μας χτες.
7. Αυτός πήγε σχολείο χτες.
8. Πήγες σχολείο χτες;
9. Δεν πήγα σχολείο χτες.
10. Αυτή έκλεισε το
παράθυρο της χτες τη νύχτα.
11. Αυτός έκλεισε το
παράθυρο του χτες τη νύχτα;
12. Δεν έκλεισα το παράθυρο
μου χτες τη νύχτα.
13. Αυτός κλείνει το
παράθυρο του κάθε νύχτα.
14. Κλείνεις το παράθυρο σου
κάθε.νύχτα;
15. Αυτή δεν κλείνει το
παράθυρο της κάθε νύχτα.
ΑΣΚΗΣΗ 9e.
1. Ποιος ήρθε στο σπίτι σου
χτες τη νύχτα;
2. Αυτός δεν έφερε καθόλου
δώρα.
3. Ο Τζιμ ήξερε όλες τις
απαντήσεις.
4. Έφαγε αυτός πολλά γλυκά;
5. Ήπιαν καφέ σήμερα το
πρωί.
6. Ο Λέο έγραψε εκείνο το
γράμμα.
7. Τι έγραψε ο Τζιμ;
8. Τι πήρε για τα γενέθλια
του;
9. Πήρε ένα καινούργιο
ποδήλατο.
10. Είδαν ζώα και πουλιά στο
ζωολογικό κήπο.

ΑΣΚΗΣΗ 9f.
1.
ΓΙΑΝΝΗΣ: Γεια σου Μαίρη.
Που πήγες το περασμένο
καλοκαίρι;
ΜΑΙΡΗ: Πήγα σε ένα νησί, τη
Γαύδο.
ΓΙΑΝΝΗΣ: Ποιος ήταν μαζί
σου;
ΜΑΙΡΗ: Ο αδελφός μου, ο
Τζιμ. Πάντα πάει μαζί μου στη
Γαύδο.
2.
ΓΙΑΝΝΗΣ: Πες μου, υπήρχαν
πολλά αμάξια στη Γαύδο;
ΜΑΙΡΗ: Όχι, δεν υπήρχαν
καθόλου αμάξια στη Γαύδο.
ΓΙΑΝΝΗΣ: Που μείνατε;
ΜΑΙΡΗ: Μείναμε στη σκηνή
μας.
3.
ΓΙΑΝΝΗΣ: Πηγαίνατε στην
παραλία;
ΜΑΙΡΗ: Ναι, πηγαίναμε στην
παραλία το μεσημέρι.
ΓΙΑΝΝΗΣ: Παίρνατε το
λεωφορείο για να πάτε στην
παραλία;
ΜΑΙΡΗ: Όχι, δεν υπήρχαν
καθόλου ποδήλατα.
ΜΑΙΡΗ: Πηγαίναμε
περπατώντας στην παραλία.
4.
ΓΙΑΝΝΗΣ: Κολυμπούσατε;
ΜΑΙΡΗ: Ναι, καλυμπούσαμε
στη θάλασσα.
ΓΙΑΝΝΗΣ: Που τρώγατε;
ΜΑΙΡΗ: Τρώγαμε σε ένα
ωραίο εστιατόριο κοντά στη
σκηνή μας.

5.
ΓΙΑΝΝΗΣ: Τι τρώγατε;
ΜΑΙΡΗ: Πιάναμε μερικά
ψάρια.
ΜΑΙΡΗ: Η κυρία Άννα στο
εστιατόριο τα μαγείρευε για
εμάς.
ΜΑΙΡΗ: Τα τρώγαμε για
δείπνο και ήταν υπέροχα.
6.
ΓΙΑΝΝΗΣ: Βλέπατε
τηλεόραση τη νύχτα;
ΜΑΙΡΗ: Όχι, κοιτούσαμε τα
αστέρια στον ουρανό.
ΓΙΑΝΝΗΣ: Τι ώρα
κοιμόσαστε;
ΜΑΙΡΗ: Κοιμόμασταν νωρίς
τη νύχτα.
ΜΑΙΡΗ: Ξυπνούσαμε νωρίς
το πρωί.
7.
ΓΙΑΝΝΗΣ: Περάσατε ωραία
εκεί;
ΜΑΙΡΗ: Ναι, εγώ πέρασα
υπέροχα, αλλά ο Τζιμ όχι
ΓΙΑΝΝΗΣ: Γιατί δεν του άρεσε
του Τζιμ;
ΜΑΙΡΗ:Γιατί ήταν πολύ
ήσυχα. Του αρέσει η ζωή
στην πόλη.

