
Eπίπεδο: Γ΄ 

 

Τίτλος ενότητας: Προσωπικές  Αντωνυμίες 

Γραμματικό φαινόμενο που εξετάζεται: Εμβάθυνση στη χρήση των Προσωπικών 

Αντωνυμιών. 

Α.Κατανόηση γραπτού λόγου 

α)  Ένα κείμενο χωρίς Προσωπικές Αντωνυμίες: 

Ο  ΝΙΚΟΣ  ΚΑΙ  Η  ΣΟΦΙΑ                                                                                 

     Η Ελένη και ο Οδυσσέας είμαστε αδέρφια του Νίκου και της Μαρίας και μια 

μέρα  νευριάσαμε το Νίκο. Ο Νίκος όμως άρχισε να εκνευρίζει τη Μαρία και όχι 

την Ελένη και τον Οδυσσέα. Η Ελένη και ο Οδυσσέας βέβαια δεν καταλάβαμε τι 

ενόχλησε το Νίκο και φέρεται έτσι της Μαρίας . Στο κάτω-κάτω η Μαρία ήταν που 

του Νίκου  είχε φτιάξει το ποδήλατο και του Νίκου είχε  τακτοποιήσει τα ράφια. Ο 

Νίκος είχε μιλήσει άσχημα στη Μαρία, παρόλο που η Μαρία κάθε μέρα του Νίκου 

έγραφε και τις ασκήσεις.   Η Ελένη και ο Οδυσσέας  θέλουμε να ξέρουμε γιατί δεν 

θέλει πια τη Μαρία. Θα ήταν καλύτερα να βάλει αυτά με την Ελένη και τον 

Οδυσσέα, πριν στη Μαρία μιλήσει έτσι. 

 

β) Το ίδιο κείμενο με Προσωπικές Αντωνυμίες: 

Ο ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ Η ΣΟΦΙΑ 

     Εμείς είμαστε αδέρφια του Νίκου και της Μαρίας και μια μέρα τον 

νευριάσαμε.Αυτός όμως  άρχισε να  εκνευρίζει τη Μαρία και όχι εμάς. Εμείς βέβαια 

δεν καταλάβαμε τι τον ενόχλησε και της φέρεται έτσι. Στο κάτω-κάτω αυτή ήταν 

που του είχε φτιάξει το ποδήλατο και του είχε τακτοποιήσει τα ράφια. Αυτός, της 

είχε μιλήσει άσχημα, παρόλο που αυτή κάθε μέρα του έγραφε και τις ασκήσεις. 

Εμείς  θέλουμε να ξέρουμε γιατί δεν την θέλει πια. Θα ήταν καλύτερα να τα βάλει με 

εμάς, πριν της μιλήσει  έτσι.  

  

Ερωτήσεις κατανόησης. 

1)Τι παρατηρείτε  στα παραπάνω κείμενα. Ποιο κείμενο από τα δύο σας φαίνετε 

καλύτερο; Γιατί;                                                                                                                      

2) Υπογραμμίστε τις λέξεις με έντονα γράμματα στο δεύτερο κείμενο. Πως 

λέγονται;                                                                                                                        

3) Σε τι μας βοηθούν οι  Προσωπικές Αντωνυμίες;                                             

4)Πού τις χρησιμοποιούμε; 



Απαντήσεις 

1)Παρατηρούμε ότι το δεύτερο κείμενο είναι πιο απλό και απόλυτα κατανοητό. 

Επίσης δεν επαναλαμβάνονται οι ίδιες λέξεις.                                                                                           

2)Λέγονται ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ                                                             

3)Οι Προσωπικές Αντωνυμίες αντικαθιστούν τα ονόματα.                                                                 

4)Τις χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να μιλήσουμε για τα τρία πρόσωπα δηλ. Για 

εμένα, για εσένα ή γι΄αυτόν. Μπαίνουν μπροστά από ένα ρήμα. Συνήθως όμως 

δεν τις γράφουμε όταν κλίνουμε το ρήμα. Καταλαβαίνουμε το πρόσωπο του 

ρήματος από την κατάληξη π.χ τρώω, τρως,τρώει,τρώμε, τρώτε, τρώνε. 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 

1)Οι Προσωπικές Αντωνυμίες έχουν δυνατούς τύπους (εγώ-εσύ-αυτός) και 

κλίνονται.Έχουν επίσης και αδύνατους τύπους(μου-μας-σου-σας-τον-την) 

2)Δεν πρέπει να μπερδεύουμε τα άρθρα με τους αδύνατους τύπους των 

Προσωπικών Αντωνυμιών. Τα άρθρα συνοδεύουν ονόματα, ενώ οι Αντωνυμίες 

ρήματα π.χ του Νίκου, της Μαρίας, της τάξης, του αλόγου(άρθρα), ενώ                      

του μίλησα, της έδειξα, του φώναξα(Προσωπικές Αντωνυμίες) 

3)ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ: Ποια είναι Αντωνυμία μου, εσένα η δουλειά σου;                       

-Μπαίνω μπροστά στα ρήματα αντί για τ΄όνομά σου. Γι΄αυτό μες στη 

γραμματική θα βρεις Αντωνυμίες που μπαίνουν αντί για Νίκηδες, Ελένες και 

Μαρίες. 

4)Έχουν δοθεί Ασκήσεις σε προηγούμενο  email  

 

Β. Κατανόηση  Προφορικού  Λόγου( Κείμενο φιλικό) 

Θα ακούσετε ένα διάλογο μεταξύ δύο αδελφών.Θα απαντήσετε με Χ στο Σωστό 

ή Λάθος. 

-Έλα Νίκο, θέλω να παίξουμε UNO!                                                                                         

-Δεν μπορώ τώρα, σε παρακαλώ άλλη ώρα!                                                                         

-Γιατί δεν μπορείς; Δε με θέλεις εμένα, ε!                                                                         

-Έχω διάβασμα! Άσε με! Εσύ Μαρία δεν καταλαβαίνεις από τέτοια!                                     

-Καλά άμα τελειώσεις το διάβασμα!                                                                                

-Δεν μπορώ, θέλω να παίξω πιάνο!                                                                                        

-Καλά! Μετά το πιάνο! Θα παίξουμε UNO;                                                                                                    

-Θα κάνω μπάνιο και μετά θα δω τηλεόραση και μετά... θα κοιμηθώ.                                 

–Κατάλαβα! Εμένα ποτέ δε με θέλεις! Θέλεις μόνο τους φίλους σου!                                          

-Δεν έχεις δίκιο Μαρία σε θέλω και εσένα. Έχω πολλά να κάνω καταλαβαίνεις; 

  Απαντώ.................................................................................ΣΩΣΤΟ ....ή....ΛΑΘΟΣ 



1)Τα δυο αδέρφια ονομάζονται Νίκος και Σοφία.......................      .................     ......... 

2)Ο Νίκος παίζει μπάσκετ..........................................................       ................       ........ 

3)Ο Νίκος θα δει τηλεόραση και μετά θα κάνει μπάνιο.............       ................       ....... 

4)Ο Νίκος λέει ότι η αδερφή του δεν τον θέλει..........................        ................      .......    

5)O Nίκος αγαπάει την αδερφή του............................................         ...............      ....... 

 

Γ. Παραγωγή  Γραπτού Λόγου 

Ο/Η αδερφός/ή σας είναι στην Ελλάδα με τη γιαγιά. Γράψτε ένα γράμμα για να 

του/της πείτε ότι σας λείπει και θέλετε να γυρίσει πίσω.(80-100 λέξεις) 

Υπογράφετε με το όνομα Μαρία ή Νίκος. 

                                                                                                              Μάιος....../..../..... 

Αγαπημέν.. αδερφ..   ................... 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

Δ. Παραγωγή  Προφορικού  Λόγου 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ Α 

Ο/Η αδελφός/ή σου σε μαλώνει γιατί δεν παίζεις πια μαζί του κι όλο προτιμάς 

τους φίλους σου. Εσύ προσπαθείς να τον/την πείσεις ότι πρέπει να παίζεις και με 

φίλους και ότι αγαπάς κι αυτόν/ήν, γι΄αυτό άλλωστε και τον/την βοηθάς παντού. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ Β 

Ο/Η αδελφός/ή σου δεν παίζει πια μαζί σου κι όλο προτιμάει τους φίλους του. 

Εσύ προσπαθείς να του/της αποδείξεις ότι δε σε αγαπά και δε νοιάζεται για σένα, 

ενώ εσύ τον θέλεις και τον αγαπάς πιο πολύ απ΄όλους κι από όλα. 

 

                                                                                   Πιπέρη Ιωάννα                                                                                                                                                      

                                                                      ΤΕΓ   ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ- ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 

Υ.Γ .Ιδέες από:Το βιβλίο του Ερευνητή(To κείμενο είναι δικό μου 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητών μου!)  



 

 

Η διόρθωση  

Η Ελένη και ο Οδυσσέας είμαστε αδέρφια του Νίκου και της Μαρίας και μια 

μέρα νευριάσαμε το Νίκο. Ο Νίκος όμως άρχισε να εκνευρίζει τη Μαρία και όχι 

την Ελένη και τον Οδυσσέα. Η Ελένη και ο Οδυσσέας βέβαια δεν καταλάβαμε τι 

ενόχλησε το Νίκο και φέρεται έτσι στη Μαρία (της Μαρίας ). Στο κάτω-κάτω η Μαρία ήταν 

που του Νίκου (αυτή είναι κτητική αντωνυμία, αλλιώς θα πεις το ποδήλατο για το Νίκο) είχε 

φτιάξει το ποδήλατο και του Νίκου (ίδια παρατήρηση και εδώ) είχε τακτοποιήσει τα ράφια. 

Ο 

Νίκος είχε μιλήσει άσχημα στη Μαρία, παρόλο που η Μαρία κάθε μέρα του Νίκου 

(προσωπική ή κτητική; Ασκήσεις για το Νίκο ή τις ασκήσεις του Νίκου;) 

έγραφε και τις ασκήσεις. Η Ελένη και ο Οδυσσέας θέλουμε να ξέρουμε γιατί 

δεν θέλει πια τη Μαρία. Θα ήταν καλύτερα να βάλει αυτά με την Ελένη και τον 

Οδυσσέα, πριν μιλήσει έτσι. στη Μαρία 


