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Τα άρθρα 
 

 ΄Αρθρα είναι οι μικρές λεξούλες που μπαίνουν μπροστά από τα ουσιαστικά 
και δείχνουν το γένος τους (δηλαδή αν είναι αρσενικά, θηλυκά ή ουδέτερα). 
Είναι δύο ειδών: το οριστικό και το αόριστο. 

Οριστικό άρθρο 

 Το οριστικό άρθρο ο (αρσενικό), η (θηλυκό), το (ουδέτερο) χρησιμοποιείται 
όταν μιλάμε για κάτι ορισμένο, συγκεκριμένο (Η μητέρα πλένει.) και κλίνεται 
και στους δυο αριθμούς: 
 

 Ενικός αριθμός   Πληθυντικός αριθμός 
Ονομαστική: ο  η το  οι οι τα 
Γενική:  του  της του  των των των 
Αιτιατική: το(ν)  τη(ν) το  τους τις τα 
 

Αόριστο άρθρο 

 Το αόριστο άρθρο ένας (αρσενικό), μία (θηλυκό), ένα (ουδέτερο) 
χρησιμοποιείται όταν μιλάμε για κάτι αφηρημένο, που δεν είναι γνωστό (Μια 
γάτα νιαουρίζει) και κλίνεται μόνο στον ενικό αριθμό: 
 

Ενικός αριθμός 
Ονομαστική:  ένας  μία (μια)  ένα  
Γενική:    ενός  μιας   ενός 
Αιτιατική:  ένα(ν)  μία (μια)  ένα 
 
 
 Προσοχή στα άρθρα η και οι που ακούγονται ίδια (είναι ομόηχα), αλλά 

γράφονται διαφορετικά. Η (ήτα) μία  ενώ  οι (όμικρον γιώτα) πολλοί, πολλές. 
Το ίδιο ισχύει και για το τον και των. Τον (όμικρον) ένας ενώ των (ωμέγα) 
πολλοί 

 

1. . Συμπληρώνω τον κατάλληλο τύπο του οριστικού άρθρου  στο κείμενο: 
 
 ____   προηγούμενο Σαββατοκύριακο πήγαμε στο χωριό. 
Ξεκινήσαμε νωρίς   ____   πρωί για να απολαύσουμε   ____   διαδρομή.  
___   καιρός ήταν πολύ καλός. Όταν φτάσαμε, μας υποδέχτηκε   ___   
γιαγιά,   ___   οποία περνάει   ____   καιρό της φροντίζοντας   ___   κότες,   
____   γάτες,   ____   κατσικάκια της, αλλά και   ___   λαχανικά   ___   
κήπου.   ___   παππούς ασχολείται συνεχώς με   ___   χωράφια του, ενώ   
___   απογεύματα παίζει με   _____   φίλους του χαρτιά στο καφενείο. 
 

2. Ταξινομώ σωστά τα ουσιαστικά στον παρακάτω πίνακα:  
 

ο πατέρας, οι αδερφές, το δωμάτιο, τα βιβλία, οι φίλοι, η βιβλιοθήκη, το 
πλοίο, ο γιατρός, οι κλωστές, τα παγωτά, οι πιλότοι, η κούκλα 

 

 Αρσενικά Θηλυκά Ουδέτερα 

Ενικός Αριθμός 
   

   

Πληθυντικός 
Αριθμός 

   

   

 

3. Βάζω τις λέξεις σε αλφαβητική σειρά: 
 

παρέα, άνθρωπος, κατσίκα, γαλοπούλα, μάθημα, φως, ζάρι, ξύστρα, λάμπα 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 

4. Υπογραμμίζω το υποκείμενο του ρήματος.  
 
 Η Μαρία είναι ενοχλητική. 

 Ο παππούς ασχολείται με τις κότες. 

 Η γιαγιά περνάει τον καιρό της με το πλέξιμο. 

 Ο μπαμπάς έχει ένα άσπρο αυτοκίνητο. 

 

Για να θυμηθώ τη 
γραμματική της ΄Β τάξης 


