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βρες την προσωπική αντωνυμία

1. Δώσε μου την ζάχαρη και τα αυγά που χτύπησες.
2. Τελικά, μας πήρε τηλέφωνο δύο μέρες μετά και μας ενημέρωσε.
3. Εσύ είσαι ένας από τους καλύτερους μαθητές μου.
4. Χάρισε της ένα από τα παιχνίδια σου.
5. Χάρηκε πολύ που σε γνώρισε.
6. Αύριο θα σου ταχυδρομήσω τους φακέλους.
7. Του ζήτησα βοήθεια αλλά δεν μου την έδωσε.
8. Δεν τα έχω συνηθίσει ακόμα τα γυαλιά στα μάτια μου.
9. Μου φάνηκε λίγο δύσκολη η άσκηση που μου έβαλες.
10. Το αγόρασα για την γιορτή σου.
11. Την είδαμε την ταινία και μας άρεσε πολύ.
12. Κανείς δεν μας ζήτησε ταυτότητα.
13. Νομίζω πως σου είναι λίγο κοντό το παντελόνι.
14. Εγώ κι εσύ είμαστε οι καλύτεροι φίλοι!
15. Φοβήθηκα μήπως σε καθυστερήσω και ήρθα νωρίτερα.
16. Ίσως πρέπει να της πω την αλήθεια.
17. Θα σε παρακαλούσα να έρχεσαι στην ώρα σου.
18. Μη μου φωνάζεις σε παρακαλώ.
19. Μπορείτε να μας βγάλετε μία φωτογραφία;
20. Αν δεν σου αρέσει μπορώ να το αλλάξω.
21. Θα τα φέρω σπίτι σου μόλις τα βρω.
22. Κλείσαμε τα παράθυρά μας για να μη μας ενοχλεί ο θόρυβος.

Να υπογραμμίσεις τις προσωπικές αντωνυμίες 
και τους αδύνατους τύπους της.

w w w . t h r a n i a . c o m
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