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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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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
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