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ΟΙ ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
Αόριστες λέγονται οι αντωνυμίες που φανερώνουν ένα πρόσωπο ή ένα πράγμα
αόριστα, αφηρημένα χωρίς να το ορίζουν Αυτές είναι:
1) Ένας, μια, ένα.
2) Καθένας

καθεμιά,

καθένα.

3) Kάποιος, κάποια, κάποιο.
4) Κανένας, καμιά, κανένα
5) Kάμποσος, κάμποση, κάμποσο.
7) Άλλος, άλλη, άλλο.
8) Κάτι, κατιτί, καθετί.
9) (ο, η, το) δείνα, τάδε.
10) Τίποτα
Παράδειγμα: Είδα ένα φίλο σου, άκουσα κάποια είδηση, θέλω να σου πω κάτι,
μάζεψα κάμποσα μήλα, κ.λ.π.
ΑΣΚΗΣΗ:
Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις βάζοντας την κατάλληλη αόριστη
αντωνυμία, από τις αντωνυμίες της παρένθεσης, όπως στο παράδειγμα.(κάποια,
κάμποση, κάποιος, κάτι, κανένα, καθένας, καμία κάμποση, άλλος, κάμποσα,
κάποιος, κανένας, καθετί, τάδε, τίποτα.)
1. Δεν απαντώ σε

κανένασας.

2. Ο

.

να δώσει ότι μπορεί.

3. Ήρθε και μου είπε

.

4. Δε θα απαντήσω σε

ερώτηση.

5. Δεν βρήκε

.

6. Μαζεύει το

που θα βρει.

7. Πήρε

χρήματα.

8. Δεν ήταν αυτός ήταν ο

.

9. Δεν ήρθε

όση ώρα περίμενα.

10.Περίμενα

ώρα.

11.Να έρθεις

ώρα.

12.Μου είπε ότι ήρθε ο

.

13.Ήρθε

και μου είπε τα νέα.

14.Θα τα πούμε

στιγμή.

15.Είχε

δύναμη.
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ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
Προσωπικές λέγονται οι αντωνυμίες που μας φανερώνουν τα τρία πρόσωπα του
λόγου. Αυτές είναι:
Ενικός αριθμός
1ο Πρόσωπο: εγώ (ίδιο και στα τρία γένη).
2ο Πρόσωπο; εσύ (ίδιο και στα τρία γένη).
3ο Πρόσωπο: αυτός, αυτή, αυτό.
Πληθυντικός αριθμός
1ο Πρόσωπο: εμείς (ίδιο και στα τρία γένη).
2ο Πρόσωπο: εσείς (ίδιο και στα τρία γένη).
3ο Πρόσωπο: αυτοί, αυτές, αυτά.
ΑΣΚΗΣΗ:
Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις βάζοντας την κατάλληλη προσωπική
αντωνυμία, όπως στο παράδειγμα.
1. Το απόγευμα

θα διαβάσουμε.

2. Το πρωί

πίνω το γάλα μου.

3. Αύριο

θα πάμε εκδρομή.

4. Δεν μίλησα

.κύριε.

, ο φίλος μου μίλησε.

5.

το είδαμε αυτό κι όχι

6.

να διαβάσετε τη γραμματική.

7. Θέλω να μου πεις

.

τι έκανες.

8. Αυτό το παιχνίδι που παίζετε
που παίζουν

, είναι πιο καλό από το παιχνίδι
.

9. Δεν χάλασα

την κούκλα μαμά.

,η αδερφή μου τη

χάλασε.
10. Αύριο

θα γράψουμε διαγώνισμα. Μήπως θα γράψετε κι
;

11.

είναι ο μπαμπάς μου κι

12. Αυτό το έγραψαν
13.

οι μαθήτριες.

είναι το σχολείο μας,

είναι τα θρανία μας,

είναι οι καρέκλες μας κι
14. Το μάθημα μας είναι

είναι η μαμά μου.

είναι οι δάσκαλοί μας.
κι

είναι οι ασκήσεις

που πρέπει να λύσουμε.
15.
γιαγιά μου κι
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είναι το σπίτι μας,
είναι ο παππούς μου.

είναι η

