
 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Για να τα ξεχωρίζω πότε θα βάζω ι ή η πρέπει να ξέρω ότι: 
 

 Μπροστά από τα ουδέτερα ουσιαστικά υπάρχει ή εννοείται το οριστικό 

άρθρο το ή το αόριστο άρθρο ένα. 
 

π.χ. το κουτί – ένα κορίτσι 
 

 Μπροστά από τα θηλυκά ουσιαστικά υπάρχει ή εννοείται το οριστικό 

άρθρο η ή το αόριστο άρθρο μια. 
 

π.χ. η κόρη – μια φίλη 
 

 

 

Ας κάνω τώρα εξάσκηση… 
 

1. Συμπληρώνω η για τα θηλυκά και ι για τα ουδέτερα. 

 

Το πρωί της Κυριακ___ς   η  Ισμήν___ με τη μητέρα της και το μικρό της 

αδερφάκ___ πήγαν εκδρομ___ στο δάσος. Περπάτησαν δίπλα στο  ποτάμ__  και 

σταμάτησαν στην πηγ__ για να γεμίσουν το μπουκάλ___ που κρατούσαν με 

γάργαρο νεράκ__. Ένα πουλ___ κελαηδούσε γλυκά. Ξαφνικά  μια αστραπ___ 

φώτισε τον ουρανό. Μετά ακούστηκε ο ήχος μιας βροντ__ς  και άρχισε μια 

δυνατ___ βροχ___. Είδαν μπροστά τους  ένα μονοπάτ___ ,το ακολούθησαν και 

βρέθηκαν στην αυλ__ μιας εκκλησίας. Κάθισαν στο παγκάκ___ κάτω από το 

υπόστεγο και όταν σταμάτησε η βροχ__ σηκώθηκαν και συνέχισαν τον περίπατό 

τους.  

 

ONOMA: ________________________ 
 

Τα ουδέτερα ουσιαστικά που τελειώνουν σε –ι 

γράφονται με γιώτα. 
 

π.χ. το πόδι, το σπίτι 

Τα θηλυκά ουσιαστικά που τελειώνουν σε –η 

γράφονται με ήτα. 
 

π.χ. η γιορτή, η αυλή 

 
 



 

 

2. Κυκλώνω με κόκκινο τις λέξεις που είναι γραμμένες λάθος και ξαναγράφω 

τις προτάσεις από κάτω σωστά.  

Η βροχί πότισε το διψασμένο χορτάρη της γης. 

________________________________________________________ 

Η Κικί έπεσε και έσπασε το χέρη και το πόδι της. 

________________________________________________________ 

Το καράβι έφυγε από το λιμάνη της Πάτρας για τη Θεσσαλονίκι.  

________________________________________________________ 

Αγόρασα από το μανάβικο ένα μαρούλη και ένα καρπούζη. 

________________________________________________________ 

Τη γιορτί του σχολείου θα την κάνουμε έξω στην αυλί.  

________________________________________________________ 

 

3. Συμπληρώνω με η ή ι τις παρακάτω λέξεις. 
 

σιωπ __ νησ__ Κυριακ__ 

παιδ__ χαρτ__ πατίν__ 

λύπ__ βρύσ__ καρφ__ 

ζάχαρ__ αγκάθ__ λέξ__ 

μολύβ__ μουσικ__ πόλ__ 

καρότσ__ φυλακ__ μάτ__ 

πηγ__ στάσ__ πρότασ__ 

 


