
 

 

           Ενότητα 9 : Άνθρωποι και Μηχανές 
 

      Επανάληψη: Οριστικό άρθρο, Αόριστο άρθρο, Αντωνυμίες 
 

 

1. Συμπληρώνω τα κενά με το κατάλληλο οριστικό (ο, η, το) ή αόριστο άρθρο 

(ένας, μια, ένα) στη σωστή πτώση. 
 

____ Κοκκινοσκουφίτσα 
 

_____ φορά και _____ καιρό ζούσε στην άκρη _____ δάσους _____ κοριτσάκι μαζί 

με _____ μητέρα της. Το έλεγαν Κοκκινοσκουφίτσα, γιατί της άρεσε να φοράει 

συνέχεια ____ κόκκινο σκουφάκι. _____ μέρα της είπε _____ μητέρα της: "Έλα 

Κοκκινοσκουφίτσα, πάρε λίγο φαγητό, αυτό _____ ψωμί και _____ μπουκάλι κρασί 

να τα πας στη γιαγιά σου…. 

 

2. Ξεχωρίζω τα άρθρα από τους αδύνατους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας. 

    Αυτή την άσκηση την έλυσα εύκολα.                [  άρθρο      -   αντωνυμία] 

    Τον Γιώργο τον συνάντησα στο γήπεδο. [ ____________- ____________] 

    Του δάνεισα το ποδήλατό μου.            [ ____________- ____________] 

    Του είπα να πάρει το μολύβι του Πέτρου. [ ____________- ____________] 
 

3. Αντικαθιστώ τις υπογραμμισμένες φράσεις με τον αδύνατο τύπο της 

προσωπικής αντωνυμίας. 
 

Βοηθάει τον φίλο του στα Μαθηματικά.                                                                                            

Τον βοηθάει στα Μαθηματικά. 

Άκουσε τα πουλιά να κελαηδούν. 

____________________________________________________________ 

Βλέπει τους συμμαθητές του κάθε απόγευμα. 

____________________________________________________________ 

Κάλεσα την Αλεξάνδρα στα γενέθλιά μου. 

____________________________________________________________ 

ONOMA:_________________ 
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1. Σχηματίζω τα επίθετα που παράγονται από τα παρακάτω ουσιαστικά και τα 

τοποθετώ στην κατάλληλη στήλη. 
 

γυαλί, φτερό, λογική, βουνό, χαρτί, μετάξι, στοργή, ποτάμι, αρνί, δαντέλα, 

αθλητής, πέλαγος, φούντα, ναύτης, ξύλο, πηλός 

 

 

                    -ωτός - ίσιος 

  

  

  

  
 

-ινος             - ικός 

γυάλινος  

  

  

  
 

 

2. Βρίσκω τα επίθετα που συνοδεύουν τα ουσιαστικά, όπως το παράδειγμα. 
 

σπίτι από πέτρα     πέτρινο σπίτι 

άγαλμα από μάρμαρο     __________________________ 

καράβι από χαρτί     __________________________ 

καρέκλα από ξύλο     __________________________ 

παντελόνι από βαμβάκι  __________________________ 

τσάντα από δέρμα    __________________________ 

 

3. Αντικαθιστώ τα επίθετα όπως το παράδειγμα. 

 γυάλινο ποτήρι   = ποτήρι από γυαλί 

 μάλλινη μπλούζα  = __________________________ 

 πήλινο αγγείο   = __________________________ 

 σταρένιο ψωμί   = __________________________ 

 σιδερένια κάγκελα  = __________________________ 

Α σ κ ή σ ε ι ς 

 


