
Όνομα:…………..                                14/11/2020 
Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Μαθαίνω 

 

 

 

 

 

 Συμπληρώνω με τον κατάλληλο τύπο των οριστικών ή αόριστων άρθρων :   

 _________ τράγος είδε _________ τρυφερά βλαστάρια _________ αμπελιού και τα 

ζήλεψε. 

 _________ φορά τα βάλανε _________ βοριάς με _________ ήλιο.  

 _________ χωριατοπούλα έφερε από _________ χωριό της _________ πανέμορφο 

κόκορα, μεγάλο και με πολύχρωμα φτερά. 

 Μάτωσε _________ μύτη _________ παιδιού και _________ δασκάλα ειδοποίησε 

_________ μητέρα του. 

 _________ σφήκα κάθισε στο κεφάλι _________ φιδιού και με _________ κεντρί της 

χτυπούσε _________ φίδι. 

 Ο δάσκαλος διόρθωνε _________ τετράδιο _________ μαθητή, όταν μπήκε _________ 

διευθυντής. 

 _________ λιοντάρι, _________ γάιδαρος και _________ μαϊμού 

 έκαναν συνεταιρισμό. 

Πρέπει να ξέρω : 
 

Κλίση θηλυκών ουσιαστικών σε –α 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Ονομαστική η θάλασσα οι θάλασσες 

Γενική της θάλασσας των θαλασσών 

Αιτιατική τη(ν) θάλασσα τις θάλασσες 

Κλητική - θάλασσα - θάλασσες 

 

Θυμάμαι : Γράφουμε της με ήτα (η) όταν μιλάμε για μία, ενώ τις με γιώτα (ι) 

όταν μιλάμε για πολλές. 

π.χ.  της θάλασσας (μία)  τις θάλασσες (πολλές) 

 
 

 



 

 Ξαναγράφω τις παρακάτω προτάσεις, βάζοντας απόστροφο ( ’ ) όπου χρειάζεται  

κάνοντας  έκθλιψη, αφαίρεση ή  αποκοπή :   

 

 Θέλω να αφήσω το τετράδιο._________________________________________________ 

 Δε μου είπες τίποτα. ________________________________________________________ 

 Του έλεγα να προσέχει. _____________________________________________________ 

 Με αυτό το αυτοκίνητο θα πάμε ;  ____________________________________________ 

 Πού είναι η κούκλα μου ; ____________________________________________________ 

 Μου έγραψε ότι θα έρθει. ____________________________________________________ 

 Συμπληρώνω τις παρακάτω προτάσεις με τα άρθρα  της  ή  τις :    

 Σιδέρωσε, σε παρακαλώ, _______ κουρτίνες _______ τραπεζαρίας. 

 Έλυσα _______ ασκήσεις _______ αριθμητικής. 

 Στη γιορτή _______ γιαγιάς τραγουδήσαμε μαντινάδες _______ Κρήτης. 

 Ν’ ακούς _______ συμβουλές _______ μητέρας σου. 

 Οι πυροσβέστες πάλευαν με _______ φλόγες _______ φωτιάς. 

 Γράφω δίπλα από κάθε ουσιαστικό την πτώση και τον αριθμό που βρίσκεται, όπως στο  

παράδειγμα :   

τον αγώνα  :  Αιτιατική ενικού αριθμού 

της αυλής   : __________________________________________ 

τα παιχνίδια  : __________________________________________ 

των χεριών  : __________________________________________ 

τις ώρες  : __________________________________________ 

του χάρτη   : __________________________________________ 

τους γέρους  : __________________________________________ 

 Συμπληρώνω τις καταλήξεις που λείπουν στο παρακάτω κείμενο :  

Την Κυριακ____ το πρω____ ήρθε στο εξοχικό σπίτ____ μας μια φίλ____ της μαμάς 

μου μαζί με το παιδ____ της, που είναι φίλ____ μου από το σχολείο. Στο χέρ____ του 

κρατούσε ένα παιχνίδ____ για να παίξου____ μ’ αυτό. Παίξα____ πολλές ώρ____ και 

όταν πλησίαζε το βράδυ έφυγαν. Και οι δύο είμασ____ ευχαριστημέν____ από την 

όμορφ____ συντροφιά μας. 


