
ΜΑΘΑΙΝΩ 

ΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 
Οη κνλνζύιιαβεο ιέμεηο ο, η, ηο, οι, ηα πνπ κπαίλνπλ κπξνζηά από ηα 
νπζηαζηηθά γηα λα δείμνπλ ην γέλνπο ηνπο ιέγνληαη οριζηικά άρθρα. 

Τα νξηζηηθά άξζξα δειώλνπλ έλα νξηζκέλν πξόζσπν, δών ή πξάγκα. 
π.τ.        Ο δξόκνο είλαη ζηελόο. 

          Η αδεξθή κνπ έρεη καθξηά καιιηά. 
   Το πάξθν είλαη θαηαπξάζηλν. 

 
 

 Τα άξζξα δε κέλνπλ πάληα ίδηα ζε όιεο ηηο πηώζεηο. Αιιάδνπλ θαη παξνπζηάδνληαη κε 
δηάθνξεο κνξθέο. 

Κλίση οριστικού άρθροσ 

Πτώσεις Ενικός αριθμός Πληθσντικός αριθμός 

Ονομαστική ο η το οι οι τα 

Γενική  τοσ της τοσ των των των 

Αιτιατική το(ν) τη(ν) το τοσς τις τα 

 

1. Συμπληρώνω το κατάλληλο άρθρο στα παρακάτω ουσιαστικά 
 

........ ποτήρια ........ αλεπού 

........ λιοντάρι ........ λύκοι 

........ μαθήτριες ........ κυνηγός 

........ Ψάρι ........ πέτρες 

 

2. Βάζω τα παρακάτω ουσιαστικά στο κατάλληλο γένος 

 
[ ο παπαγάλος,  το σπουργίτι,  η πιπεριά,  τα φασολάκια,  οι αγελάδες,  οι πελαργοί,         

η μελιτζάνα,  ο τυφλοπόντικας,  το καράβι,  τα χόρτα,  οι ποντικοί,  οι παπαρούνες  

] 

 

ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ 

   

   

   

   

 

3. Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά με τον κατάλληλο τύπο 

του οριστικού άρθρου. 
____ βνζθόο ____ δέληξνπ ____ άινγν ____ θαξαβηώλ 
____ζεία ____ πνηακνύο ____ ζαιόλη ____ γξάκκαηα 
____ εηδήζεσλ ____ Λεσλίδαο ____ θύθλνη ____ πεηαινύδαο 
 

4. Γράψε μπροστά από τα ουσιαστικά τα άρθρα που ταιριάζουν .  

……  προςευχέσ,    ……  δάςκαλοσ ,  ………..  κυλικείο ,   ……………  ψαλιδάκια  

 

 ……...  πίνακεσ,       ….. αίθουςα ,   ….. θάλαςςα ,  …….. διευθυντήσ,  …….. γραφείο  



 
 

5. Να γράψεις τις παρακάτω προτάσεις στον άλλο αριθμό. 
α. Τν ζπίηη είλαη κεγάιν. 
_____________________________________________________________ 
β. Τα παηδηά δε δηαβάδνπλ, αιιά παίδνπλ. 
_____________________________________________________________ 
γ. Τα ςάξηα πνπ αγόξαζαλ δελ είλαη θξέζθα. 
_____________________________________________________________ 
δ. Η γξακκή ηνπ ηειεθώλνπ είλαη θνκκέλε. 
_____________________________________________________________ 
 

6. Να συμπληρώσεις το κείμενο με τον κατάλληλο τύπο του 

οριστικού άρθρου. 
Το προεγούμενο Σαββαηοκύριακο πήγαμε ζηο τωριό. Ξεκινήζαμε νωρίς ____ πρωί για 
να απολαύζοσμε ____ διαδρομή. ____ καιρός ήηαν πολύ καλός. Όηαν θηάζαμε, μας 
σποδέτηεκε ____ γιαγιά, ε οποία περνάει ____ καιρό ηες θρονηίδονηας ____ κόηες, ____ 
γάηες και ____ λατανικά ____ κήποσ. ____ παππούς αζτολείηαι ζσνετώς με ____ 
τωράθια ηοσ, ενώ ____ απογεύμαηα παίδει με ____ ζσγτωριανούς ηοσ ταρηιά ζηο 
καθενείο. 

 

7. Να γράψεις τα ουσιαστικά από το διπλανό πλαίσιο στη σωστή 

στήλη μαζί με το άρθρο τους. 
 

Αρζενικά Θηλυκά Ουδέηερα 

   

 

8. Να μεταφέρεις τις παρακάτω προτάσεις στον άλλο αριθμό. 
  Εληθόο αξηζκόο  Πιεζπληηθόο αξηζκόο 
  Ο εξγάηεο δνπιεύεη.  Οι εργάηες δοσλεύοσν. 
  __________________________  Τα βνπλά είλαη ςειά. 
  Τν κάζεκα άξρηζε.   ____________________________ 
  Ο ζηαπξόο είλαη ρξπζόο.  ____________________________ 
  __________________________  Οη πύιεο έθιεηζαλ. 
  __________________________  Οη κεηέξεο θξνληίδνπλ ηα κσξά.   
  __________________________  Τα ινπινύδηα καξάζεθαλ. 
  Ο θαθέο είλαη πηθξόο.  ____________________________ 

 

9. Βάλε τα ουσιαστικά της παραπάνω άσκησης στη σωστή ομάδα  

Αρςενικά  ουςιαςτικά Θηλυκά ουςιαςτικά Ουδέτερα ουςιαςτικά  
 Ο δάςκαλοσ    
   
   
 

 

δηάδξνκνο, 
ηξαπέδη, θιεηδί, 
βηηξίλα, θήπνο, 
θαπλόο, θιόγα, 

πνξηνθόιη, 
θύκα, αθξνγηαιηά, 

θαθέο, ζειίδα, 
θάξκαθν, νδεγόο, 

πέηξα 


