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Τα άρθρα

Τα αόριστα άρθρα

Το γένος των άρθρων

1. Μπορείς να αντιστοιχίσεις τα άρθρα με τα γένη τους;

ένας ⚪ ⚪ θηλυκό

μία ⚪ ⚪ αρσενικό

ένα ⚪ ⚪ ουδέτερο

Ο αριθμός των άρθρων

2. Τα άρθρα στη λίστα αυτή είναι ανακατεμένα. Μπορείς να τα χωρίσεις σε
αρσενικά, θηλυκά και ουδέτερα;

Αρσενικά:
…………………………………………………………………

Θηλυκά:
…………………………………………………………………

Ουδέτερα:
…………………………………………………………………
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Στη λαϊκή

Η Σοφία πήγε με τη γιαγιά της στη λαϊκή και αγόρασαν φρέσκα φρούτα και λαχανικά!

Η μαμά της Σοφίας την ρώτησε “Τι αγοράσατε με τη γιαγιά, Σοφία;”

3. Μπορείς να συμπληρώσεις την απάντηση της Σοφίας με τα αόριστα
άρθρα;

Στο παντοπωλείο

Η μαμά της Σοφίας χάρηκε πολύ με τα ωραία ψώνια που έκαναν στη λαϊκή,
χρειαζόταν όμως και κάποια άλλα πράγματα. Έτσι πήγαν με τη Σοφία στο
παντοπωλείο και στο δρόμο η μαμά της Σοφίας τηε έλεγε τη λίστα για να μην την
ξεχάσει.

4. Μπορείς να συμπληρώσεις τα λόγια της μαμάς της Σοφίας με τα αόριστα
άρθρα;

Λοιπόν, Σοφία μου, να μην ξεχάσουμε να πάρουμε ………. πακέτο ζάχαρη για να

φτιάξουμε γλυκό. Θα χρειαστούμε και ………. θήκη αυγά. Επίσης να πάρουμε

………. κεσεδάκι γιαούρτι και ………. συσκευασία τυρί για τοστ. Θέλουμε ακόμα

κάποια πράγματα για το σπίτι, ………. σφουγγαρίστρα και ………. σφουγγαράκι για

τα πιάτα. Θα τα θυμάσαι;
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Τα οριστικά άρθρα

5. Μπορείς να συμπληρώσεις τον πίνακα των οριστικών άρθρων;

Βάλε στο σωστό κουτάκι τις λέξεις: ο, οι, το, τα, η , οι

Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο

Ενικός

Πληθυντικός

Η Σοφία πηγαίνει στο σχολείο!

6. Μπορείς να συμπληρώσεις με τα οριστικά άρθρα αυτά που λέει η Σοφία
στη μαμά της όταν επιστρέφει από το σχολείο;

Μαμά στο σχολείο σήμερα πέρασα πολύ ωραία! …….. δασκάλα

ήταν πολύ χαρούμενη γιατί είχε …….. γενέθλιά της! Έτσι μας

άφησε να ζωγραφίσουμε την πρώτη ώρα. Εγώ ζωγράφισα ένα

σκίουρο και ……. Μαρία που κάθεται δίπλα μου ζωγράφισε ένα

λιοντάρι. Όμως …….. λιοντάρι της Μαρίας έμοιαζε λίγο με γάτα!

…….. Γιάννης πάλι δεν ήθελε να ζωγραφίσει. Ήθελε να βγει

στην αυλή να παίξει, αλλά …….. δασκάλα τον μάλωσε και του

είπε: “Κοίτα …….. άλλα παιδιά τι όμορφα που ζωγραφίζουν.

Γιατί δεν κάνεις και εσύ …….. ίδιο;

7. Βοήθησε τη Σοφία να βάλει τα οριστικά άρθρα στην γενική:

Παράδειγμα:
το λιοντάρι -> του λιονταριού

Ο σκίουρος →  ………… σκίουρου

Η θάλασσα →  …………  θάλασσας

Το τραπέζι → …………  τραπεζιού

Οι άνθρωποι → …………  ανθρώπων

Οι τριανταφυλλιές → …………  τριανταφυλλιών

Τα παιδιά → …………  παιδιών
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Επανάληψη

8. Μπορείς να συμπληρώσεις το κείμενο με τα οριστικά και τα αόριστα
άρθρα που λείπουν;

Προσοχή! Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να αφήσεις κενή την απάντηση γιατί

όπως έχουμε πει τα αόριστα άρθρα δεν έχουν πληθυντικό😉

Η Σοφία μετράει τα άστρα!

Κοίτα! ………… ουρανός είναι γεμάτος ………… αστέρια!

Βλέπεις ………… αστέρι που είναι μεγάλο και λίγο κόκκινο;

Νομίζω πως είναι ………… Άρης. ………… μαμά μου μου είπε

πως είναι ………… πιο κοντινός μας πλανήτης και πως πήρε

………… όνομά του από ………… θεό του πολέμου. Βλέπω

πιο πέρα και ………… αστερισμό! Ίσως να είναι …………

μεγάλη Άρκτος που μοιάζει με ………… τεράστια αρκούδα. Τι

όμορφος που είναι …………  ουρανός τη νύχτα!

9. Μπορείς να γράψεις μέσα στους κύκλους την ονομαστική του
ενικού των οριστικών και των αόριστων άρθρων;
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Τα ουσιαστικά

Αριθμός

10.Μπορείς να βάλεις τα παρακάτω ουσιαστικά στη σωστή στήλη ανάλογα
με τον αριθμό τους;

η θάλασσα, τα δίχτυα, η πόλη, ο πατέρας, οι θείες, το παιδί, οι μαθητές, τα
παπούτσια, η μαθήτρια, οι γάτες, το λιοντάρι, τα πέδιλα

Ενικός Πληθυντικός

Γένος

11. Μπορείς να βάλεις τα παρακάτω ουσιαστικά στη σωστή στήλη ανάλογα
με το γένος τους;

δελφίνι, πέλαγος, αθλήτρια, δάσκαλος, βράδυ, μητέρα, ουρανός, φωνή,
τρέξιμο, κήπος, αλεπού, ηχώ, οδός, δάσος, ελέφαντας

Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
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Πτώσεις

Η Σοφία μπερδεύει τις πτώσεις

Στο σχολείο της Σοφίας έμαθαν τις πτώσεις, την ονομαστική, την γενική, την αιτιατική

και την κλητική. Όμως δυσκολεύεται με αυτήν την άσκηση. Μπορείς να την

βοηθήσεις;

12.Η Σοφία πρέπει να βάλει τα ουσιαστικά στην γενική του ενικού.

η θάλασσα -→ της θάλασσας

ο άνθρωπος → ………………………………

το δάσος → …………………………………..

η μητέρα → …………………………………..

ο αθλητής → …………………………………

ο κήπος → ……………………………………

το πλοίο → …………………………………...

η οικογένεια → ……………………………….

το ρολόι → …………………………………....

ο κηπουρός → ……………………………….

Τώρα η Σοφία έμαθε καλά την γενική του ενικού. Πρέπει να μάθει όμως και την γενική

του πληθυντικού:

13.Η Σοφία πρέπει να βάλει τα ουσιαστικά στην γενική του πληθυντικού.

οι κήποι -→ των κήπων

οι άνθρωποι → ………………………………...

τα δάση → ……………………………………...

οι γιαγιάδες → …………………………………..

οι αθλήτριες → ………………………………….

οι άντρες→ ……………………………………...

τα καράβια → …………………………………...

οι οικογένειες → ………………………………...
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Τα αρσενικά ουσιαστικά

Αρσενικά ισοσύλλαβα ουσιαστικά

Η Σοφία έγραψε το παρακάτω κείμενο στο ημερολόγιό της.

14.Μπορείς να το συμπληρώσεις με τις λέξεις της λίστας;

Ο ……………………… του συμμαθητή μου του Γιάννη είναι

ένας πολύ καλός ……………………… . Τον συμπαθώ πολύ

γιατί ενώ έχει πολλά προβλήματα με την υγεία του δεν το βάζει

κάτω και είναι πάντα χαμογελαστός. Όταν ήταν νέος ήταν

……………………… του στίβου και έτρεχε πολύ γρήγορα. Ο

Γιάννης λέει ότι ήταν και πολύ καλός ……………………… στο

σχολείο και πέρασε πρώτος στο Πανεπιστήμιο. Σπούδασε

ιατρική και έγινε ……………………… .Τώρα όμως δεν

δουλεύει πια, μένει στο σπίτι και φροντίζει τον μεγάλο

……………………… που έχουν, γεμάτο με δέντρα και

λουλούδια.

Αρσενικά ανισοσύλλαβα ουσιαστικά

15.Μπορείς να βρεις τον πληθυντικό αυτών των ανισοσύλλαβων αρσενικών
ουσιαστικών;

Ο ρολογάς      → ………………………………...

Ο μπογιατζής → ………………………………...

Ο καφές         → ………………………………...

Ο παππούς   → ………………………………...

Ο τραχανάς   → ………………………………...

Ο ταξιτζής     → ………………………………...
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Τα θηλυκά ουσιαστικά

Θηλυκά ισοσύλλαβα ουσιαστικά

Η Σοφία πήγε βόλτα με τη μαμά της στο δάσος. Όταν επέστρεψε ήταν τόσο

ενθουσιασμένη που πήρε αμέσως τηλέφωνο τη φίλη της τη Αργυρώ για να της τα πει

όλα χαρτί και καλαμάρι!

16.Μπορείς να συμπληρώσεις τα λόγια της Σοφίας με τα
ουσιαστικά της λίστας στη σωστή πτώση;

Γειά σου ……………… ! Τι κάνεις; Δεν μπορείς να φανταστείς

πόσο όμορφα πέρασα την ……………… μου! Η ……………… μου

κι εγώ πήγαμε στο δάσος. Ποιο δάσος δηλαδή, μάλλον στο βουνό

πήγαμε, σαν κανονικές εξερευνήτριες! Όταν ανεβηκα στην

……………… άρχισα να φωνάζω δυνατά “ααα” και μπορούσα να

ακούσω την ……………… της ίδιας μου της ……………… ! Είδα

και πολλά πουλιά που είχαν φτιάξει τις ……………… τους στα

δέντρα. Παραλίγο να με τσιμπήσει και μία ……………… αλλά

ευτυχώς η μαμά μου την έδιωξε. Ήταν μια υπέροχη ………………

και ελπίζω την επόμενη ……………… να έρθεις και εσύ!

Θηλυκά ανισοσύλλαβα ουσιαστικά

17.Μπορείς να συμπληρώσεις με την ονομαστική του πληθυντικού των
θηλυκών ανισοσύλλαβων ουσιαστικών;

Η γιαγιά       → ………………………………...

Η αλεπού    → ………………………………...

Η μαϊμού     → ………………………………...

Η φουφού   → ………………………………...
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Λόγια κλίση θηλυκών σε -ος

Η Σοφία εξηγεί στον συμμαθητή της τον Γιάννη πώς θα βρει το σπίτι της.

18.Μπορείς να συμπληρώσεις τα κενά με την λέξη “η οδός”;

Γιάννη, είναι πολύ εύκολο να βρεις το σπίτι μου. Αρχικά, να

ξέρεις πως μένω στην ………….. Μεσολογγίου. Η …………..

Μεσολογγίου είναι πολύ μικρή και βρίσκεται ανάμεσα στις

………….. Κρήτης και Δημητσάνας. Ο πιο εύκολος τρόπος για

να έρθεις είναι να κατέβεις στη στάση του λεωφορείου, να

πάρεις την ………….. Κρήτης μέχρι την πλατεία και μετά να

στρίψεις δεξιά. Το σπίτι μου είναι στον αριθμό 12 της …………..

Μεσολογγίου.

Τα ουδέτερα ουσιαστικά

19.Μπορείς να χωρίσεις τα παρακάτω ουδέτερα ουσιαστικά σε ισοσύλλαβα
και ανισοσύλλαβα; Για να το κάνεις αυτό πρέπει να γράψεις τον
πληθυντικό τους. Ακολούθησε το παράδειγμα:

το βουνό, το χρώμα, το βράδυ, το δάσος, το ύψος, το γεγονός,το παρόν, το
πλοίο, το βερίκοκο, το μέλλον

Ισοσύλλαβα Ανισοσύλλαβα

Ενικός Πληθυντικός Ενικός Πληθυντικός

το βουνό τα βουνά
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Ισοσύλλαβα ουδέτερα ουσιαστικά

20.Μπορείς να μεταφέρεις τις παρακάτω προτάσεις στον άλλο αριθμό;
Δες το παράδειγμα με το “πλοίο”:

το πλοίο → τα πλοία

…………………………….

το άλογο

…………………………….

το πλοίο

…………………………….

το λουλούδι

…………………………….

το ποτάμι

…………………………….

το δάσος

…………………………….

το σπίτι

…………………………….

←
→
←
→
←
→
←
→
←
→
←
→
←

τα ψωμιά

…………………………….

τα πανιά

…………………………….

τα νερά

…………………………….

τα πεύκα

…………………………….

τα καράβια

…………………………….

τα λάχανα

…………………………….

τα κλειδιά

21.Μπορείς να γράψεις τη γενική του ενικού των παρακάτω ουσιαστικών;
Δες το παράδειγμα:

Το άλογο→ του αλόγου

Το δάσος → ……………………………

Το λουλούδι → ……………………………

Το ύψος → ……………………………

Το ποτάμι → ……………………………

Το γραφείο → ……………………………

Το χέρι → ……………………………

Το ρούχο → ……………………………
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Ανισοσύλλαβα ουδέτερα ουσιαστικά

22.Βοήθησε τη Σοφία να βρει τις σβησμένες λέξεις από το ημερολόγιό της.
Θυμάται ποιες λέξεις λείπουν, αλλά το κείμενο έχει σβηστεί και δεν
θυμάται ποια είναι η σωστή πτώση.

μέλλον, χρώμα (2 φορές), δάκρυ (2 φορές), γεγονός, βράδυ

Χθες το …………………………… κάθισα στο γραφείο μου να

ζωγραφίσω. Έχω πολλά …………………………… στο συρτάρι

μου και ήθελα να φτιάξω μια όμορφη ζωγραφιά. Το

…………………………… όμως είναι πως όταν άνοιξα το

συρτάρι μου το κουτί με τα …………………………… έλειπε!

Άρχισα να νιώθω τα …………………………… να κυλούν στα

μάγουλά μου! Πού είχαν πάει οι μαρκαδόροι και οι κηρομπογιές

μου; Η μαμά μου ήρθε να με δει και έβαλε τα γέλια! Μην κλαις

Σοφία, μου είπε! Εγώ τα δανείστηκα για λίγο. Εδώ είναι το κουτί

σου και στο …………………………… δεν θέλω να βλέπω

…………………………… στο προσωπάκι σου για

μικροπράγματα!
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Λύσεις των ασκήσεων

Άσκηση 1
ένας  → αρσενικό, μία  → θηλυκό, ένα  → ουδέτερο

Άσκηση 2
Αρσενικά: έναν, ένας, ενός / Θηλυκά: μίας, μία / Ουδέτερα: ένα, (ένός)

Άσκηση 3
ένα, ένα, ένα, έναν, ένα, ένα

Άσκηση 4
Ένα, μία, ένα, μία, μία, ένα

Άσκηση 5

Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο

Ενικός ο η το

Πληθυντικός οι οι τα

Άσκηση 6
η, τα, η, το, ο, η, τα, ο

Άσκηση 7
του, της, του, των, των, των

Άσκηση 8
ο, -, ένα, ο, Η, ο, το, τον, έναν, η, μία, ο

Άσκηση 9
Οριστικά άρθρα → ο, η, το / Αόριστα άρθρα → ένας, μία, ένα

Άσκηση 10
Ενικός: η θάλασσα, η πόλη, ο πατέρας, το παιδί, η μαθήτρια, το λιοντάρι

Πληθυντικός: τα δίχτυα, οι θείες, οι μαθητές, τα παπούτσια, οι γάτες, τα πέδιλα

Άσκηση 11
Αρσενικό: δάσκαλος, ουρανός, κήπος, ελέφαντας

Θηλυκό: αθλήτρια, μητέρα, φωνή, αλεπού, οδός

Ουδέτερο: δελφίνι, πέλαγος, βράδυ, τρέξιμο, δάσος

Άσκηση 12
του ανθρώπου, του δάσους, της μητέρας, του αθλητή, του κήπου, του πλοίου, της

οικογένειας, του ρολογιού, του κηπουρού
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Άσκηση 13
των ανθρώπων, των δασών, των γιαγιάδων, των αθλητριών, των αντρών, των

καραβιών, των οικογενειών

Άσκηση 14
πατέρας, άνθρωπος, αθλητής, μαθητής, γιατρός, κήπο

Άσκηση 15
Οι ρολογάδες, οι μπογιατζήδες, οι καφέδες, οι παππούδες, οι τραχανάδες, οι

ταξιτζήδες

Άσκηση 16
Αργυρώ, μέρα, μητέρα, κορυφή, ηχώ, φωνής, φωλιές, μέλισσα, εκδρομή, φορά

Άσκηση 17
οι γιαγιάδες, οι αλεπούδες, οι μαϊμούδες, οι φουφούδες

Άσκηση 18
οδό, οδός, οδούς, οδό, οδού

Άσκηση 19

Ισοσύλλαβα Ανισοσύλλαβα

Ενικός Πληθυντικός Ενικός Πληθυντικός

το βουνό
το δάσος
το ύψος
το πλοίο

το βερύκοκο

τα βουνά
τα δάση
τα ύψη

τα πλοία
τα βερίκοκα

το χρώμα
το βράδυ

το γεγονός
το παρόν
το μέλλον

τα χρώματα
τα βράδια

τα γεγονότα
τα παρόντα
τα μέλλοντα

Άσκηση 20
το ψωμί, τα άλογα, το πανί, τα πλοία, το νερό, τα λουλούδια, το πεύκο, τα ποτάμια, το καράβι,

τα δάση, το λάχανο, τα σπίτια, το κλειδί

Άσκηση 20
του δάσους, του λουλουδιού, του ύψους, του ποταμιού, του γραφείου, του χεριού, του ρούχου
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