DEMONSTRATIVE PRONOUNS (δεικτικές

αντωνυμίες)

Λέμε “ This is…” ( αςηόρ,-ή,-ό είναι ) όηαν θέλοςμε να δείξοςμε κάηι ηο
οποίο είναι κονηά.
Η επώηηζη είναι “Is this…?”
και η απάνηηζη είναι: Yes, it is ή No, it isn't.
π.σ. This is a table.
Is this a table? Yes it is / No, it isn't.
Ο πληθςνηικόρ ηος “This is…” είναι “These are…”( αςηοί, -έρ, -ά είναι ).
Η επώηηζη είναι “Are these…?”
και η απάνηηζη είναι: Yes, they are ή No, they aren't.
π.σ. Τhese are robots.
Are these robots? Yes, they are / No, they aren't.
 Λέμε “ That is…” ( εκείνορ,-η,-ο ) όηαν θέλοςμε να δείξοςμε κάηι ηο
οποίο είναι μακπιά.
Η επώηηζη είναι “Is that…?” και η απάνηηζη είναι όπωρ και ζηο “Is this…?”
O πληθςνηικόρ ηος That is…είναι “Those are…” ( εκείνοι, -ερ, -α είναι).
Η επώηηζη είναι “Are those…?”
και η απάνηηζη είναι όπωρ και ζηο “Are these…”
Aσκήσεις

A. Συμπλήρωζε ηα κενά με ηον ενικό ή ηον πληθυνηικό ηου “This” και “That”.

1. ..…This….. is a fish.
2. ……………. is a beε.
3. …………… are pencils.
4. …………… are ice-creams.
5. …………… is a book.
6. …………… are eggs.
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Β. Σσμπλήρφζε ηα κενά με ηον ενικό ή ηον πληθσνηικό ηοσ “This” και
“That”, ανάλογα με ηο αν δείτνοσμε κάηι από μακριά ή κονηά.
bag

bag

Παράδειγμα
This is a bag (δείχνουμε από κοντά)
That is a bag (δείχνουμε από μακριά)

1) pencil
…………………………………
2) 
two dogs
…………………………………
3) 
desk
…………………………………
4) apples
…………………………………
5) notebook
…………………………………
6) 
book
…………………………………
7) maps
…………………………………
8) 
three cats
…………………………………
9) 
lion
…………………………………
10)
rubber
……………………………………..
C. Μεηάηρευε ηις προηάζεις από ηον ενικό ζηον πληθσνηικό και
ανηίζηροθα.
1) This is a yellow hat.
………………………………………….
2) Those are two sweet puppies.
………………………………………….
That is a white boat.
…………………………………….
3) This is a blue ruler.
…………………………………….
4) These are black pens.
…………………………………….
5) Those are my classmates.
…………………………………….

6) That is a brown cat.
…………………………………….
7) This is a small notebook.
……………………………………..
These blackboards are big.
……………………………………
8) That bag is green.
…………………………………….
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