ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄
Όνομα: .............................................................................. Τάξη:.......... Ημερομηνία:.....................
Κείμενο: Ο εγωιστής γίγαντας
Θέμα: Οι κτητικές αντωνυμίες
________________________________________________________________
1. Διαβάζω και μαθαίνω:
Οι λέξεις μου, σου του,
της, μας, σας, τους μας
Ο Γιώργος λέει στον Κώστα:
- Αυτός ο σκύλος είναι δικός μου. φανερώνουν σε ποιον
ανήκει κάτι και λέγονται
ή θα μπορούσε να πει:
κτητικές αντωνυμίες.
- Αυτός είναι ο σκύλος μου.

________________________________________________________________
2.Να συμπληρώσεις τα κενά με τις κατάλληλες αντωνυμίες, όπως το παράδειγμα.

 Ο δικός μου πίνακας.

Ο πίνακάς μου.

 Το δικό σου φόρεμα.

Το φόρεμά σου.

 Ο δικός σας κήπος.

Ο κήπος σας.

 Το δικό του παιχνίδι.

Το παιχνίδι του.

 Η δική σας αυλή.

Η αυλή σας.

 Τα δικά μας λουλούδια.

Τα λουλούδια μας.

 Τα δικά τους παιχνίδια.

Τα παιχνίδια τους.

________________________________________________________________
3. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων αντικαθιστώντας τις
κτητικές αντωνυμίες που είναι στην παρένθεση με τους αδύνατους τύπους της
κτητικής αντωνυμίας.

 Το [ δικό τους ] σπίτι τους είναι πολύ μεγάλο.
 Κοκκίνισε από την [ δική του ] ντροπή του.
 Έχασα τα [ δικό μου] σκυλάκια μου.
 Οι [ δικές της ] ανησυχίες της και οι [ δικοί της ] φόβοι της δυστυχώς
επαληθεύτηκαν.

 Μ’ αρέσει πολύ η [ δική σου ] ζωγραφιά σου.
 Σηκώστε ψηλά τα [ δικά σας ] χέρια σας.

4. Να γράψεις τις πιο κάτω φράσεις όπως το παράδειγμα.



το δωμάτιό του

το δικό του δωμάτιο



στην αυλή μας

στη δική μας αυλή



τα γατάκια της

τα δικά της γατάκια



η γιορτή μας

η δική μας γιορτή



του αδερφού μου

του δικού μου αδερφού



του παππού τους

του δικού τους παππού



το ποδήλατό σου

το δικό σου ποδήλατο



της τάξης τους

της δικής τους τάξης



τα εισιτήριά σας

τα δικά σας εισιτήρια



οι αγώνες μας

οι δικοί μας αγώνες



η βαλίτσα του

η δική του βαλίτσα



των παιδιών της

των δικών της παιδιών



την οικογένειά μου

τη δική μου οικογένεια



το μολύβι της

το δικό της μολύβι



το παιχνίδι σας

το δικό σας παιχνίδι



η εργασία τους

η δική τους εργασία

________________________________________________________________
5.Συμπληρώνω με τον αδύνατο τύπο της κτητικής αντωνυμίας.

Ο γείτονας βγήκε θυμωμένος στο μπαλκόνι του.
-

Παιδιά, γιατί πρέπει να παίζετε κάτω από το μπαλκόνι μου;

-

Μα πού να πάμε;

-

Να παίξετε μπροστά στο σπίτι σας.

-

Μα εδώ είναι το σπίτι μας, στο δεύτερο όροφο, το ξεχάσετε;
Ο γείτονας έξυσε το κεφάλι του.

-

Τέλος πάντων. Μπορείτε να κάνετε πιο σιγά;

-

Θα βάλουμε τα δυνατά μας κύριε!

