
Όκμμα: ___________________________________ Τάλε: ________ 

 

Φύιιο εργασίας (άρζρα τες, της, τοκ, τωκ) 

 

1. Σσμπιερώκω το πηο θάτω θείμεκο με τα άρζρα 

τες, της, τοκ τωκ. 

Δίπια από ημ ζπίηη μαξ έθηηαλακ μη γμκείξ μμο  _______  

θήπμ μαξ. Αμέζςξ μεηά _______  βνμπέξ ημο 

θζηκμπώνμο, παίνκμομε ηα απαναίηεηα ενγαιεία γηα ημ ζθάρημμ θαη πάμε 

ζ______  θήπμ. Όιμη λένμομε _______ δμοιεηέξ πμο πνέπεη κα θάκμομε. Ο 

παηέναξ με ηε βμήζεηα ________ μεηέναξ εημημάδεη ημ πώμα. Γγώ ακμίγς 

ηα θμοηηά   _______  ζπόνςκ. Ο αδενθόξ μμο θαζανίδεη _______ νίδεξ 

_______ θοηώκ _______ πνμεγμύμεκεξ ζμδηά. Μενηθέξ θμνέξ βμεζώ θη 

εγώ _______ αδενθό μμο. Όηακ είκαη όια έημημα, ζπένκμομε ζε δηαθμνεηηθά 

μένε ημοξ ζπόνμοξ   ________  θαηκμύνηςκ θοηώκ. Σε ιίγεξ βδμμάδεξ 

γεμίδεη μ θήπμξ μαξ από ________ πναζηκάδεξ  ________  μανμοιηώκ,   

_______  ζπακαθηώκ θαη ________ άιιςκ  ιαπακηθώκ. 

 

2. Δηαβάδω το οσσηαστηθό τες θάζε παρέκζεσες θαη το γράυω σωστά 

με το άρζρο τες ή της. 

(πμνδή)  Ο ήπμξ  ______________________ αθμύζηεθε πμιύ δοκαηά. 

(πμνδή)  Κηύπεζε όιεξ  ____________________  ηεξ θηζάναξ. 

(γναμμή)  Βιέπεηξ   _______________________   ημο ηνέκμο; 

(γναμμή)   Όηακ θηάζεηξ ζημ ηέιμξ  _____________________  ζηαμάηα. 

(αδενθή)  Ο Γηάκκεξ έπηαζε ηα πνάγμαηα   ____________________  ημο. 

(αδενθή)  Αοηή ε θμύθια είκαη  _______________________ μμο.  

(θςκή)  Από  ___________________ ηςκ παηδηώκ γηκόηακ θαζανία. 

(θςκή)  Ο ηόκμξ   ____________________  ημο ήηακ πμιύ αοζηενόξ. 



3. Σσμπιερώκω με τα άρζρα τες, της, τοκ τωκ.    

Ο Ηιίαξ πήδεζε ______ θνάθηε  ______  αοιήξ θαη ζεμάδερε ______ 

γιάζηνεξ _______  γεηηόκηζζαξ. Ξενίδςζε ________ γανηθαιηέξ θαη 

μάδεζε ηα πςκάθηα   _______  θνίκ _ κ.  Κάης από _______  θακαπέ βνήθε 

ηε γάηα θαη ______ πάηεζε δοκαηά ηεκ μονά. Γθείκε ηζίνηλε από _______ 

πόκμ θαη γναηζμύκηζε ηα δάπηοια _______ γομκ _ κ   ημο    πμδη _ κ.   Τμ 

πνόζςπμ ημο Ηιία γέμηζε δάθνοα θαη θάζηζε θάης από _______ ίζθημ  

_______ μεγάιεξ πμνημθαιηάξ πενημέκμκηαξ ημ απαιό πάδη ______ 

μεηέναξ.  

 

 

4. Σσμπιερώκω τα θατάιιεια άρζρα.  

Αθμύζαμε    ________   θςκέξ  ________ παηδηώκ. 

Πόηηζα    _________  ιεθάκεξ   _________ δέκηνςκ.  

Χηύπεζακ _______ θαμπάκεξ όιςκ ______ εθθιεζηώκ.  

Ο Νηίκμξ αθμύεη __________ ζομβμοιέξ   ________ δαζθάιαξ ημο.  

Γίδα ζημ δνόμμ ________ ηαποδνόμμ κα θένκεη ηα γνάμμαηα ________ 

θαημίθςκ.  

Σεμεηώζαμε _______  ζογγναθείξ αοηώκ ________ βηβιίςκ.  

Κάιεζε ______   θίιεξ  γηα κα παίλμοκ.  

Οη δαζθάια δηόνζςζε ________ ενγαζίεξ ________παηδηώκ. 

Ο γηαηνόξ ζα βγάιεη   _____   αμογδαιέξ    ______  Χνηζηίκαξ. 

Η δαζθάια   ______   ηάλεξ θάιεζε ______ μεηένεξ ηςκ παηδηώκ. 

Θα πμηίζμομε  _______  γιάζηνεξ  _______  βενάκηαξ.  

Ο αέναξ δοκάμςζε  ________   θιόγεξ  ______  θςηηάξ. 

Τα παηδηά μάδερακ _______ ζεμαίεξ _______ γημνηήξ. 

 

 


