
Το άρθρο εμφανίζεται με πολλές μορφές. Το άρθρο μας βοηθάει στην 

ορθογραφία του ουσιαστικού ή του επιθέτου που ακολουθεί.  

π.χ. τον κήπο – των κήπων, της αυλής – τις αυλές 

Μπορούμε να κλίνουμε το άρθρο μαζί με ένα ουσιαστικό ή ένα επίθετο 

σε όλες τις πτώσεις εκτός από την κλητική. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
  

      

     

 

 
 

Τι φανερώνει το οριστικό άρθρο; 
 

 Μας δείχνει το γένος της λέξης που ακολουθεί: 

Αρσενικό      Θηλυκό     Ουδέτερο 

ο μαθητής      η μέλισσα         το λουλούδι 
 

 Μας δείχνει τον αριθμό της λέξης που ακολουθεί: 

                Ενικός          Πληθυντικός 

                ο μαθητής  οι μαθητές 

η αίθουσα  οι αίθουσες 

το παιχνίδι  τα παιχνίδια 
 

 

Τι πρέπει να προσέξω στο οριστικό άρθρο; 
 

 

 
 

 

 

 

 

ONOMA: ________________________ 
 

Οι λεξούλες ο, η, το που μπαίνουν μπροστά από 

τα ουσιαστικά και τα επίθετα ονομάζονται 

οριστικά άρθρα.  

π.χ ο λαγός, η καμήλα, το φίδι 
          

Το οριστικό άρθρο λέγεται έτσι γιατί μας ορίζει 

κάτι, ένα πρόσωπο, ένα ζώο ή ένα πράγμα. Μας το 

δείχνει ποιο είναι, μας το κάνει συγκεκριμένο και 

μας λέει ότι αυτό είναι και κανένα άλλο. 
 

π.χ Ο Παναγιώτης έφυγε από τη γειτονιά.           

(όχι ένας οποιοσδήποτε Παναγιώτης, αλλά αυτός, ο 

Παναγιώτης ο φίλος μας). 

 



 

   Ας δούμε πώς κλίνεται: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ας κάνω τώρα εξάσκηση… 
 

1. Βάζω τα παρακάτω ουσιαστικά στο γένος που πρέπει μαζί με το άρθρο τους. 
 

 

Άννα ,  δάσκαλος,  βιβλίο,  πατέρας,  αυλή,  μητέρα,  πόρτα,  σπίτι, 

μαθητής,  παιδί,  σκύλος,  τραπέζι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενικός Αριθμός 

 Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο 

Ονομαστική  ο     κήπος  η       αυλή το     τρένο 

Γενική του   κήπου της    αυλής του   τρένου 

Αιτιατική τον   κήπο την    αυλή  το     τρένο 

Κλητική         κήπο          αυλή         τρένο 

Πληθυντικός Αριθμός 

 Αρσενικό Θηλυκό  Ουδέτερο 

Ονομαστική  οι     κήποι  οι       αυλές τα     τρένα 

Γενική των   κήπων των    αυλών των   τρένων 

Αιτιατική τους  κήπους τις      αυλές  τα     τρένα 

Κλητική          κήποι           αυλές         τρένα 

 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 



 
 

2. Γράφω το κατάλληλο οριστικό άρθρο μπροστά από τα ουσιαστικά. 

__  άνθρωπος         ___  αράχνη          ___ σπίτι           ___ άντρες 

__  βάτραχοι          ___  γιατρών          ___ κουτιά     ___ γλάστρες      

__  φάλαινες           ___  σκεπής          ___ πιάτου        ___ υπολογιστών 

__  τηλέφωνο         ___  Αριάδνη          ___ μολύβια     ___ τηλεοράσεις 

__  αγόρι          ___  αλεπού           ___ κάστορας     ___ σελίδες 

 

3. Πηγαίνω από τον ενικό στον πληθυντικό αριθμό και το αντίστροφο. 
 

το  παιδί                  _____________            

    η  βαλίτσα                _____________            

   ο  ελέφαντας            _____________   

    οι  αγελάδες             _____________            

    ο  κηπουρός             _____________            

   τα σκυλιά                 _____________            
 

4. Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τα άρθρα της ή τις ή με τα άρθρα τον ή των. 

Ακούω _____ θόρυβο _____ αυτοκινήτων. 

Ταΐζω _____ πάπιες και _____ χήνες _____ λίμνης. 

Ακούω _____ συμβουλές _____ μαμάς μου και _____ δασκάλας μου. 

Παρακολουθώ _____ αγώνα _____ αθλητών στο γήπεδο. 

 

5. Βάζω το οριστικό άρθρο στην κατάλληλη πτώση και αριθμό. 

Χθες επισκεφτήκαμε ___ σπίτι ___ γιαγιάς μου ____ Βασιλικής.   ___ 

γιαγιά Βασιλική χάρηκε πολύ όταν είδε ____ εγγόνο της να έχει μεγαλώσει 

τόσο πολύ και αμέσως είπε: «Πω! Πω! Ολόκληρο παλικάρι έγινες! Έλα να 

σε φιλήσω». Έπειτα, φίλησε ___ μαμά και ___ μπαμπά και μας κέρασε ___ 

κουλουράκια που μόλις είχε βγάλει από το φούρνο. ___ γιαγιά φτιάχνει ___ 

ωραιότερα κουλουράκια ____ κόσμου. Αργότερα, ήρθε σπίτι και ____ 

παππούς…. 


