
 

 

 

Τα άρθρα 

Τα άνζνα είκαη μηθνέξ ιέλεηξ, πμο μπαίκμοκ μπνμζηά από ηα μοζηαζηηθά θαη ηα επίζεηα 

θαη μαξ θακενώκμοκ ημ γέκμξ ημοξ: ανζεκηθό (μ), ζειοθό (ε) θαη μοδέηενμ (ημ). Έπμοκ 

πηώζεηξ θαη ανηζμμύξ θαη θιείκμκηαη.  

  

Τα άοθοα και ξι κλίσειπ τξρπ έςξρμ ωπ ενήπ: 

ΓΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΗΘΤΝΣΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 

ΠΣΩΓΙ ΑΡΣΕΝ. ΘΗΛ. ΟΥΔΕΤ. ΠΣΩΓΙ ΑΡΣΕΝ. ΘΗΛ. ΟΥΔΕΤ. 

Οκμμ. μ ε ημ Οκμμ. μη μη ηα 

Γεκ. ημο ηεξ ημο Γεκ. ηςκ ηςκ ηςκ 

Αηη. Σμκ ηε(κ) ημ Αηη. ημοξ ηηξ ηα 

Κιεη. - - - Κιεη. - - - 

 

Αζθήζεηξ   

1. Γράυω το κατάλληλο άρθρο μπροστά από τα παρακάτω οσσιαστικά: 

…………… θαμήια                …………… θίιμξ                        …………… πίζεθμξ 

…………… θεπμονόξ             …………… μασμμύ                       …………… παηέναξ 

……………παηάηα                 …………… αδενθόξ                    …………… μςνό  

……………μμζπάνη                …………… αδενθή                      …………… θμπάδη    

……………θμπέια                 …………… αδενθάθη                   …………… αίζμοζα 

……………παπαγάιμξ           …………… αγειάδα                     …………… πνόβαημ 

……………θίιμξ                   …………… γηαγηά                        …………… δάζθαιμξ 

……………πεηζέηα               …………… παππμύξ                    …………… δαζθάια 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ………………………………………………. 

Όνομα: _________________________________________ Τάξη: _________ 
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2. ομπιενώκς ηα άνζνα η ή οι ζηα θεκά ηςκ πνμηάζεςκ: 

……………  θμύθια πμο έπς είκαη θαηκμύνηα. 

…………… πηκαθίδεξ ηεξ Σνμπαίαξ. 

…………… εηθόκεξ πμο έπεη αοηή …………… ζειίδα είκαη όμμνθεξ. 

…………… πόνηα  θαη …………… θμονηίκεξ θμοκήζεθα από ημκ αένα. 

…………… νίδεξ θαη ……………  θμνοθή είκαη ηα άθνα θάζε δέκηνμο. 

…………… μνπήζηνα θαη …………… μμοζηθμί είκαη πμιύ γκςζημί. 

…………… μαζεηέξ πμο έπεη αοηή …………… ηάλε είκαη θαιά παηδηά. 

…………… ενςηήζεηξ πμο μαξ έθακε ……………  δαζθάια ήηακ εύθμιεξ. 

 

3. Δηαβάδς ημ άνζνμ πμο οπάνπεη μπνμζηά από ημ μοζηαζηηθό, ζθέθημμαη ημ γέκμξ ημο 

μοζηαζηηθμύ θαη μεηά γνάθς ηεκ θαηάιελε ι, η ή οι πμο ηαηνηάδεη. 

μη θοκεγ………                   μη αδενθ……                 ε πόι………                ημ πμηεζηήν.......     

 μη θίκδοκ…..                    ημ παηδ……….               ε όνελ…….                 ημ θαιάζ…… 

μη δάζθαι…….                   ημ θέθ……                   ημ αζηέν…….             ε δύκαμ…… 

ε αδενθ……….                   μη θήπ…….                    ε όνελ……..               μη άκζνςπ……  

ημ ζπίη……..                     ημ παηπκίδ………            ημ ζθαιηζηήν……        ε άκμηλ…… 

μη ζθύι……..                     ε ηάλ……..                    μη ιύθ……..                 ε θίκεζ………. 
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Τα αόριστα άρθρα 

Αόνηζηα ιέγμκηαη ηα άνζνα πμο δεκ μαξ μνίδμοκ θάηη ζογθεθνημέκμ  (π.π. μ θήπμξ, ε 

δαζθάια, ημ βηβιίμ θ.ιπ.) αιιά θάηη αόνηζημ, θάηη αθενεμέκμ (έκαξ θήπμξ, μία δαζθάια, 

έκα ζνακίμ θ.ιπ.) πωνίξ κα μαξ ιέκε πμημ αθνηβώξ εκκμμύκ. 

Παναδείγμαηα: Ήνζε έκαξ θίιμξ μμο, ζα δηαβάζω έκα βηβιίμ, αγόναζα έκα ηεηνάδημ  

 

Άσκηση 1: Να αμτικαταστήσετε το οριστικό άρθρο (ο, η, το) με το αόριστο έμας, μία, 

έμα στις παρακάτω προτάσεις τοσ πίμακα. 

Οριστικό άρθρο Αόριστο άρθρο 

Ήνζε μ θίιμξ μμο Ήνζε έκαξ θίιμξ μμο 

ήμενα είδα ημκ δάζθαιμ  

Βάραμε ηεκ αίζμοζα  

‘Έθιεηζα ηεκ πόνηα  

Πμηίδς ημκ θήπμ  

Κιαδεύς ημ δέκηνμ  

Κάεθε ε ιάμπα  

Ακμίγς ηεκ ηειεόναζε  

οκάκηεζα ημκ θίιμ μμο  

Γίδα ημ πςνηό  

Δηαβάδς ημ βηβιίμ  

Βναβεύηεθε μ θίιμξ μμο  

Κάεθε ημ δάζμξ  

βήζηεθε ε θςηηά  

οκακηήζαμε ημ πμηάμη  
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