
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 

Επανορθωτικές ασκήσεις στη Γλώσσα – Προσωπικές αντωνυμίες 

Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………………Ημερομηνία: ……………………… 

  

1. Να υπογραμμίσεις όλους τους τύπους των προσωπικών αντωνυμιών και 

 να κυκλώσεις όλα τα οριστικά άρθρα. 

 Μου έφερες το βιβλίο που σου ζήτησα; 

 Ναι, σου το έφερα. Πού θέλεις να το αφήσω; 

 Βάλ΄το εκεί που είναι και τα άλλα βιβλία. 

 Εμένα και της αδελφής μου μας άρεσε πολύ. 

 Το διάβασες όλο; 

 Ναι. Α! σου στέλνουν χαιρετίσματα και τα παιδιά. 

 Να τους πεις ευχαριστώ. Όταν γίνω καλά, θα σας δω όλους. Μου έχετε 
λείψει πολύ. 

 Εσύ να είσαι καλά κι όταν σηκωθείς, θα το γλεντήσουμε. 

  

2. Να ξεχωρίσεις τα άρθρα από τους αδύνατους τύπους της προσωπικής 
αντωνυμίας του γ’ προσώπου. 

Α) Τον τελευταίο καιρό τον έχουν χάσει. ( άρθρο – αντωνυμία ) 

Β)Το όραμα για έναν καλύτερο κόσμο εκείνος το ενέπνευσε ( …………………… - 
……………………………… ) 

Γ) Δίνοντας την κανάτα στη γιαγιά την έσπασα. (…………………… - …………………) 

Δ) Τις έδιωξαν με τις κλοτσιές. (…………………… - …………………………) 

Ε) Έσπασαν τα γυαλιά της μαμάς, αλλά τα έφτιαξα εγώ. ( …………………… - 
…………………) 

  

3. Να αντικαταστήσεις τα ουσιαστικά των παρακάτω προτάσεων με τους 
αδύνατους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας. 

Διάβασα το βιβλίο. Το διάβασα. 

Τηλεφώνησες του Γιώργου; …………………………………………………… 

Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. …………………………………………………… 

Δε μοιάζει της μητέρας. …………………………………………………… 

Να αγαπάς τους γονείς σου. …………………………………………………… 



  

 ΑΣΚΗΣΗ: Στο κείμενο που ακολουθεί να υπογραμμίσετε και να αναγνωρίσετε το 
είδος των αντωνυμιών. 

  

Ο ΞΥΛΟΚΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΡΜΗΣ 

 

Ενώ κάποιος ξυλοκόπος έκοβε ξύλα μόνος του κοντά σ' έναν ποταμό, το 
τσεκούρι τού ξέφυγε από το χέρι κι έπεσε μέσα στο νερό. Η 
κοίτη του ήταν βαθιά, το ρέμα ορμητικό, και ο δύστυχος ο άνθρωπος 
ήταν αδύνατο να πιάσει το εργαλείο. Κάθισε στην όχθη απελπισμένος. 

- Τι θα κάμω τώρα; έλεγε. Πώς θα δουλεύω χωρίς τσεκούρι; Αυτό ήταν η 
ζωή μου. Και είχα δώσει τόσα χρήματα για να το αγοράσω! 

Ο θεός ο Ερμής άκουσε τους θρήνους του φτωχού 
ανθρώπου, τον λυπήθηκε, τον πλησίασε, βούτηξε έπειτα ο ίδιος στον 
ποταμό και ανέβασε ένα χρυσό τσεκούρι. 

- Τούτο είναι το τσεκούρι σου; 

- Όχι, είπε εκείνος. Το δικό μου δεν ήταν τέτοιο. Ήταν ένα άλλο, ένα απλό 
σιδερένιο τσεκούρι. 

Ξαναβούτηξε ο θεός στο νερό κι έφερε πάνω ένα τσεκούρι ασημένιο. 
- Ούτε αυτό είναι το δικό μου. 

Ο Ερμής ξανακατέβηκε για τρίτη φορά στο βυθό κι έφερε εκείνο που είχε 
πέσει. 
- Ναι, αυτό είναι που έχασα εγώ, είπε ο άνθρωπος. 

Ο Ερμής ευχαριστήθηκε για την τιμιότητά του και του έδωσε και τα τρία. 

 


