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1. Να ξαναγράψεις τις προτάσεις αντικαθιστώντας τα υπογραμμισμένα 
ουσιαστικά με τους αδύνατους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας. 

 
● Έκαναν δώρο του Τάκη ένα βιβλίο. 

 Του έκαναν δώρο ένα βιβλίο. 
 
● Συνάντησα την Μαίρη στο πάρκο. 

 _________________________________________________________________ 

 

● Ακούμπησε τη μηχανή πάνω στο τραπέζι. 

 _________________________________________________________________ 

 

● Πήρες τηλέφωνο τους γονείς σου; 

 _________________________________________________________________ 

 

● Φώναξε τα παιδιά να έρθουν μέσα στο σπίτι. 

 _________________________________________________________________ 

 
2. Να γράψεις στην παρένθεση αν οι λέξεις με έντονα γράμματα είναι άρθρα ή 

αντωνυμίες. 
 
 Αυτή τη φορά θα τη μαλώσω. (άρθρο / αντωνυμία) 

 
 Τις διάβασες όλες τις σελίδες; (……………………. / …………….…………) 

 
 Ο δάσκαλος τούς μίλησε για την ανακύκλωση(………………… / …………………..) 

 

 Της αρέσει αυτό το τραγούδι.(………………..... /……….…….……...) 
 

3. Να υπογραμμίσεις στις προτάσεις τις αντωνυμίες. Πρόσεξε τη θέση των 
λέξεων. 

 
 Του αρέσουν πολύ οι τηγανιτές πατάτες. 

 
 Άκουσες πώς τη λένε την οδοντίατρο; 

 

 Σας αρέσει το γλυκό; Εγώ το έφτιαξα χτες. 
 

 Της είπα τα νέα, αλλά μάλλον δεν της άρεσαν. 

 
 Μην παίρνεις τον κουβά, γιατί τον θέλω για να σφουγγαρίσω. 

 
 Τον είδα χτες δίπλα από τον φούρνο. 

 
 
 
 
 
 
 



 
4. Να συμπληρώσεις στο κουτάκι Α για την απλή πρόταση και Σ για τη 

σύνθετη. Διάβασε πρώτα τη γραμματική από το βιβλίο σου(σελίδα 66). 
 
 Ο Μπάμπης και η Μαρίνα είναι αδέρφια. 

 
 Η μητέρα σφουγγάρισε το σαλόνι. 

 
 Μου αρέσουν οι σοκολάτες, τα παγωτά και οι καραμέλες. 

 

 Οι μέρες της εβδομάδας είναι εφτά. 
 

 Το μολύβι έσπασε. 
 

5. Ένωσε τις απλές προτάσεις σε μία σύνθετη. 
 

 Ο Νίκος είναι Έλληνας. Ο Δημήτρης είναι Έλληνας. Ο Ανέστης είναι 
Έλληνας. 
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 Το διαμέρισμα είναι μεγάλο. Το διαμέρισμα είναι ευάερο. Το διαμέρισμα 
είναι ευήλιο. 
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 Ο σκύλος είναι κατοικίδιο ζώο. Η γάτα είναι κατοικίδιο ζώο. 

………………………………………………………………………………………………

Να συμπληρώσεις κάθε πρόταση με τρία επίθετα που ταιριάζουν. 

 
● Το νερό ήταν αλμυρό, θολωμένο και κρύο. 
 
● Τα σταφύλια ήταν ______________________________________________________ 
 

● Η μέρα  είναι __________________________________________________________ 
 
● Το τετράδιο είναι _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


