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ΟΝΟΜΑ   
 

ΤΑ ΑΡΘΡΑ.          

             

Τα άρθρα, είναι μικρές λέξεις, που μπαίνουν μπροστά από τα ουσιαστικά και τα 

επίθετα και μας φανερώνουν το γένος τους: Αρσενικό (ο), θηλυκό (η) και ουδέτερο (το). 

Έχουν πτώσεις και αριθμούς και κλείνονται.       

             

Τα άρθρα και οι κλείσεις τους έχουν ως εξής:     

             

Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Πτώσεις Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο Πτώσεις Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο 

Ονομαστική ο η το Ονομαστική οι οι τα 

Γενική του της του Γενική των των των 

Αιτιατική το(ν) τη(ν) το Αιτιατική τους τις τα 

Κλητική ------ ------ ------ Κλητική -------- ------- -------- 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ          

             

Γράφω το κατάλληλο άρθρο μπροστά από τα παρακάτω ουσιαστικά:  

  καμήλα    φίλος    πίθηκος 

  κηπουρός    πίθηκος   πατέρας 

  πατάτα     αδερφός   μωρό 

  μοσχάρι    αδερφή   κοπάδι 

  κοπέλα     αδερφάκι   αίθουσα 

  παπαγάλος    αγελάδα   πρόβατο 

  φίλος     γιαγιά    δάσκαλος 

  πετσέτα    παππούς   δασκάλα 

             

2. Συμπληρώνω τα άρθρα η ή οι στα κενά των προτάσεων:     

  κούκλα που έχω είναι καινούρια.       

  πινακίδες της Τροχαίας.        

  εικόνες που έχει αυτή   σελίδα είναι όμορφες.     

  πόρτα και    κουρτίνες κουνήθηκαν από τον αέρα.   

  ρίζες και   κορυφή είναι τα άκρα κάθε δέντρου.    

  ορχήστρα και   μουσικοί ήταν πολύ γνωστοί.     

  μαθητές που έχει αυτή   τάξη είναι καλά παιδιά.   

  ερωτήσεις που μας έκανε   δασκάλα ήταν εύκολες.   
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ΟΝΟΜΑ   
 

   ΤΑ   ΑΟΡΙΣΤΑ   ΑΡΘΡΑ      

Αόριστα λέγονται τα άρθρα που δεν μας ορίζουν κάτι συγκεκριμένο (π.χ. ο 

κήπος, η δασκάλα, το βιβλίο, κ.λ.π.) αλλά κάτι αόριστο, κάτι αφηρημένο (ένας κήπος, 

μία δασκάλα, ένα θρανίο κ.λ.π.) χωρίς να μας λένε ποιο ακριβώς εννοούν. 

Παραδείγματα: Ήρθε ένας φίλος μου, θα διαβάσω ένα βιβλίο, αγόρασα ένα 

τετράδιο, κ.λ.π.          

ΑΣΚΗΣΗ 

1. Να αντικαταστήσετε το οριστικό άρθρο (ο, η, το) με το αόριστο ένας, μία, 

ένα στις παρακάτω προτάσεις του πίνακα.       

Οριστικό άρθρο Αόριστο άρθρο 

Ήρθε ο φίλος μου Ήρθε ένας φίλος μου 

Σήμερα είδα το δάσκαλο  

Βάψαμε την αίθουσα  

Έκλεισα την πόρτα  

Ποτίζω τον κήπο  

Κλαδεύω το δέντρο  

Κάηκε η λάμπα  

Ανοίγω την τηλεόραση  

Συνάντησα το φίλο μου  

Είδα το χωριό  

Διαβάζω το βιβλίο  

Βραβεύτηκε ο φίλος μου  

Κάηκε το δάσος  

Σβήστηκε η φωτιά  

Συναντήσαμε το ποτάμι  

ΑΣΚΗΣΗ. 

2. Διαβάζω το άρθρο που υπάρχει μπροστά από το ουσιαστικό, σκέφτομαι το γένος του 

ουσιαστικού και μετά γράφω την κατάληξη ι, η ή οι που ταιριάζει:    

οι κυνηγ    οι αδερφ   η  πόλ    

το ποτιστήρ   οι κίνδυν   το παιδ    

η  όρεξ    το καλάθ   οι δάσκαλ   

το κέφ    το αστέρ   η  δύναμ   

η  αδερφ    οι κήπ    η  όρεξ    

οι άνθρωπ   το σπίτ    το παιχνίδ   

το σκαλιστήρ   η άνοιξ    οι σκύλ   

η τάξ    οι λύκ    η κινησ   
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ΟΝΟΜΑ   
 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ         

           

Τα ουσιαστικά είναι μέρη του λόγου που φανερώνουν πρόσωπα ζώα  ή 

πράγματα, ενέργεια, κατάσταση , ιδιότητα. 

Ανήκουν στα κλιτά μέρη του λόγου και έχουν τρία γένη(αρσενικό θηλυκό και 

ουδέτερο), πτώσεις και Αριθμούς (Ενικό και Πληθυντικό).    

            

Συλλαβές των ουσιαστικών και χαρακτηρισμός τους ανάλογα με τη 

συλλαβή που τονίζονται.         

Λήγουσα. Είναι η τελευταία συλλαβή της λέξης.      

Παραλήγουσα. Είναι η προτελευταία συλλαβή της λέξης     

Προπαραλήγουσα. Είναι η πριν από την προτελευταία συλλαβή της λέξης.  

Οξύτονα. Λέγονται τα ουσιαστικά που τονίζονται στη λήγουσα.    

Παροξύτονα. Λέγονται τα ουσιαστικά που τονίζονται στην παραλήγουσα.   

Προπαροξύτονα. Λέγονται τα ουσιαστικά που τονίζονται στην προπαραλήγουσα. 

            

Οι κλίσεις των Ουσιαστικών. 

Τα ουσιαστικά χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:     

1.Τα ισοσύλλαβα, που έχουν ίδιο αριθμό συλλαβών στον Ενικό και στον πληθυντικό 

αριθμό(π.χ. η γάτα-οι γάτες, ο άντρας-οι άντρες, κ.λ.π.) και    

            

2.Τα ανισοσύλλαβα, που στον Πληθυντικό αριθμό  έχουν μια συλλαβή παραπάνω 

από όσες έχουν στον Ενικό(π.χ. μαμά-μαμάδες, κ.λ.π.). 

 

ΑΣΚΗΣΗ:          

            

Να βάλεις τα παρακάτω ουσιαστικά στην κατάλληλη στήλη, ανάλογα με τον αριθμό 

των συλλαβών που έχουν, στον ενικό και στον πληθυντικό αριθμό   

            

Άνθρωπος, γιαγιά, κήπος, βάρος, γαλατάς, πρόβλημα, μανάβης, αλεπού, άγγελος, 

σώμα, χασάπης, μαμά, θέατρο, πολίτης, έκθεση, ιδιοκτήτης, δέντρο, δάσκαλος, 

ψαράς, καστανάς, κρέας, καρέκλα, μήλο, μπαμπάς.      

            

ΙΣΟΣΥΛΛΑΒΑ ΙΣΟΣΥΛΛΑΒΑ ΑΝΙΣΟΣΥΛΛΑΒΑ ΑΝΙΣΟΣΥΛΛΑΒΑ 
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ΟΝΟΜΑ   
 

ΑΣΚΗΣΗ. Διαβάζω με προσοχή το άρθρο των παρακάτω ουσιαστικών και μετά τα 

βάζω στην κατάλληλη στήλη, ανάλογα με το γένος τους.    

            

Ο άνθρωπος, η αίθουσα, το παιδί, ο δάσκαλος, η δασκάλα,      το βιβλίο, η 

μαμά, το χωριό, ο δήμαρχος, το μήλο, η ζωγραφιά, ο σκύλος, το θρανίο, η δουλειά, η 

χαρά, η αξία, η τιμιότητα, το παιχνίδι, ο πίθηκος, το στολίδι, ο κύριος, η γάτα, το 

παιχνίδι, η κυρία, ο πίνακας, το πάτωμα, η πόρτα, το σχολείο, η δύναμη, το 

καλοκαίρι, ο χειμώνας, η άνοιξη, η κότα το φθινόπωρο, ο ελέφαντας, το λιοντάρι, το 

σπίτι, η φωτιά.           

Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2.Να γράψετε  τα ουσιαστικά της παρακάτω άσκησης στον πληθυντικό 

αριθμό.           

Ενικός    αριθμός Πληθυντικός 

αριθμός 

Ενικός     αριθμός Πληθυντικός 

αριθμός 

ο άνθρωπος  η δασκάλα  

η αίθουσα  το παιδί  

ο δάσκαλος  η μαμά  

η πόρτα  ο δήμαρχος  

το μήλο  το χωριό  

η ζωγραφιά  ο κύριος  

το καλάθι  η κυρία  

η πόρτα  το καλοκαίρι  

ο σκύλος  η δύναμη  

η κότα  ο ελέφαντας  

το σχολείο  η αξία  

ο χειμώνας  ο πίθηκος  

ο πατέρας  το κοπάδι  

ο πίνακας  το αρνί  

η εκκλησία  η καρέκλα  

το βιβλίο  η πόρτα  

 


