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Grammar : Possessive pronouns (κτητικά επίθετα) 

Βαθμός δυσκολίας: 2 

 

 

 

 

 

 

 

Τα κτητικά επίθετα μπαίνουν ΠΡΙΝ  το ουσιαστικό: 

π.χ.  her watch is new.  ( Το ρολόι της είναι καινούργιο) 

his glasses are blue. (τα γυαλιά του είναι μπλε). 

 

Α.   Μπες στο σύνδεσμο και με τη βοήθεια του παραπάνω 

πίνακα, κάνε την άσκηση.  

 

https://agendaweb.org/exercises/grammar/possessive/determiners-multiple 

 

 Πρέπει να επιλέξεις τη σωστή απάντηση από αυτές που 

σου δίνονται. Για να προχωρήσεις στην επόμενη 

πρόταση της άσκησης, πατάς το κουμπί που γράφει: 

Next question (=επόμενη ερώτηση) 

 Αν το κάνεις σωστά γράφει από κάτω: Good! 

My = δικό μου 

Your= δικό σου 

His= δικό του 

Her= δικό της 

It’s= δικό του 

Our= δικό μας   

Your= δικό σας 

Their= δικό τους 

https://agendaweb.org/exercises/grammar/possessive/determiners-multiple


                Σοφία Κρεμμυδά – Αγγλικός γραμματισμός – ΣΔΕ Χανίων 
 

 Αν δεν είναι σωστό γράφει: Wrong! (=λάθος) Και έχεις το 

δικαίωμα να ξαναπροσπαθήσεις μέχρι να βρεις το 

σωστό. 

 Όταν τελειώσουν οι προτάσεις, σου γράφει: You have 

finished! (= τελείωσες!) 
 Μπορείς να δεις τις προσπάθειες που έχεις κάνει (tries) και το 

σκορ σου (score). 

 Ίσως να μην καταλαβαίνεις κάποιες λέξεις από τις προτάσεις, 

αλλά το σημαντικό είναι να καταλάβεις τα πρόσωπα στα οποία 

αναφέρεται και να επιλέξεις το σωστό κτητικό επίθετο.  

 

Μια μικρή βοήθεια: 

Παρακάτω σου δίνω κάποιες λέξεις από την άσκηση, με τη 

μετάφραση τους: 

Hair  =   μαλλιά   (χέαρ)  

Long =  μακρύς                                  

 

 

Garden  = κήπος      (γκάρντεν) 

Bike  = ποδήλατο     (μπάικ) 

Wheels  = ρόδες       (γουίλζ) 
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Village  = χωριό         (βίλατζ) 

Rich  =  πλούσιος       (ριτς) 

 

Tail  = ουρά                 (τέιλ)  

Live  = ζω                     (λιβ) 

Shoes   = παπούτσια      (σουζ)  

Expensive  = ακριβό        (εξπένσιβ) 

 

Β.    Άσκηση: Μετάφρασε στα αγγλικά: 

1. Το ποδήλατο μου είναι ακριβό. 

2. Τα μαλλιά σου είναι μακριά. 

3. Τα παπούτσια τους είναι μαύρα. 

4. Ο κήπος του είναι μεγάλος 

5. Η τσάντα της είναι κόκκινη. 
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Γ.    Τώρα πες ή γράψε στο τετράδιο μερικές δικές σου προτάσεις με 

τα κτητικά επίθετα που έμαθες!  

                                                                   

 

 

 

Οι απαντήσεις της άσκησης είναι στην τελευταία σελίδα.  
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Answers 

My bike is expensive 

Your hair is long. 

Their shoes are black/ 

His garden is big. 

Her bag is red. 


