GRAMMAR NOTES

PAST SIMPLE

PAST SIMPLE / ΑΠΛΟ ΑΟΡΙΣΟ
ΥΗΜΑΣΙΜΟ
Affirmative /Καηάθαζη
I cleaned
He saw
πήμα)

Interrogative /Επώηηζη
Did I clean
Did I see

Negative/Άπνηζη
I didn’t clean (ομαλό πήμα)
I didn’t see (ανώμαλο

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ: Αλλαγέρ ζηο πήμα καηά ηην πποζθήκη ηηρ καηάληξηρ -ed
- Τα πήματα πος τελειώνοςν σε ζύμθωνο + y σάνοςν το –y και παίπνοςν –ied
He studied (αλλά: he played – πριν ηο y υπάρχει θωνήεν)
- Τα μονοσύλλαβα πήματα πος τελειώνοςν σε σύμυωνο και ππιν έσοςν ένα μόνο υωνήεν,
διπλαζιάζοςν ηο ηελικό ζύμθωνο ππιν την κατάληξη.
stop – stopped (αλλά: peak - peaked : υπάρχουν δύο θωνήενηα πριν ηο ηελικό ζύμθωνο)
- Τα πήματα με πεπισσότεπερ από μία σςλλαβέρ, των οποίων όμωρ η τελεςταία σςλλαβή
τελειώνει σε σύμυωνο και ππιν έσει ένα μόνο υωνήεν, διπλαζιάζοςν ηο ηελικό ζύμθωνο.
admit – admitted
ΥΡΗΗ
1. Για ππάξειρ πος έγιναν ζηο παπελθόν και έσοςν ηελειώζει. Ο σπόνορ πος έγινε η
ππάξη αναθέπεηαι μέζα ζηην ππόηαζη, ή έσει αναθεπθεί νωπίηεπα ή είναι γνωζηόρ.
Επίζηρ μποπεί να πωηάμε για ηο πόηε έγινε μια ππάξη.
We moved to the city five years ago
How long ago did you last see him?
2. Μποπεί να μην αναθέποςμε ηο πόηε έγινε η ππάξη, αν δεν ςπάπσει πεπίπηωζη να
επαναληθθεί αςηή, π.σ επειδή κάποιορ έσει πεθάνει.
Shakespeare wrote many plays.
3. Για ζςνήθεια ζηο παπελθόν. (Πποζοσή: Δεν σπηζιμοποιούμε past continuous! –
άλλοι ηπόποι να εκθπάζοςμε ζςνήθεια ζηο παπελθόν είναι ηο used to και ηο would)
When I was a kid, my grandfather and I got up early in the morning and went for long walks.
(ΟΥΙ were getting up and were going)
4. Για ππάξειρ πος έγιναν ζηο παπελθόν η μια μεηά ηη άλλη. (ηην ππαγμαηικόηηηα
ππόκειηαι ξανά και ηην ππώηη σπήζη. Είναι όμωρ μία πεπίπηωζη όπος ζςνήθωρ ηο
πόηε έγινε η ππάξη δεν αναθέπεηαι ζηην ίδια ππόηαζη, αλλά να έσει αναθεπθεί ζε άλλο
ζημείο ηος κειμένος.)
It was Monday again. He woke up, got dressed and left, following the same daily routine.
5. Για ππάξειρ οι οποίερ έγιναν ζηο παπελθόν, έσοςν ηελειώζει και οι οποίερ είσαν
διάπκεια.
Yesterday, we talked on the phone for an hour
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ΕΠΙΡΡΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΣΙΚΕ ΦΡΑΕΙ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΜΕ PAST SIMPLE

Yesterday, two days ago, five years ago κηλ, last week, last month κηλ, on Monday, on
Tuesday κηλ, in January, in February κηλ, in 2000, in 1999 κηλ, at 2 o’clock κηλ, just
then, just now, when, how long ago

