
Διδακτικός στόχος 

Να γράφει σωστά σε προτάσεις τα ομόηχα άρθρα η, οι 

 

1. Συμπλήρωσε το σωστό άρθρο : η, οι 

___ αυλές ___ εργάτες ___ μαθήτρια 

___ πόρτα ___ καθηγητές ___ επιβάτες 

___ βιβλιοθήκη ___ φωλιά ___ θησαυροί 

___ άνθρωποι ___ κουρτίνα ___ βρύση 

___ γιατροί ___ χελώνες ___ ξιφίες 

___ δασκάλα ___ αγώνες ___ μαγνήτες 

___ υπάλληλοι ___ ζημιά ___ πάπια 

___ δρόμοι ___ σωλήνες ___ νοσοκόμα 

___ κλωστή ___ τράπεζα ___ διάδρομοι 

___ έμποροι ___ ταυτότητες ___ καθρέφτες 

___ καταιγίδα ___ εικόνα ___ ομάδα 

___ πόλη ___ γέφυρες ___ κιμωλία 

___ ποταμοί ___ σύλλογοι ___ ποδοσφαιριστές 

___ σκέψη ___ εφημερίδα ___ λίμνη 

___ λάμπα ___ σταγόνα ___ σωλήνες 

___ γραμμή ___ δήμαρχοι ___ μαθητές 
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2. Να μετατρέψεις τα παρακάτω ουσιαστικά από τον ενικό στον πληθυντικό  

αριθμό και το αντίστροφο όπως το παράδειγμα 

 

Η μηχανή Οι μηχανές 

Η θάλασσα  

Η αυλή  

Η κιμωλία  

Η δασκάλα  

Η κοπέλα  

Η εκδρομή  

Η εφημερίδα  

Η φωνή Οι φωνές 

 Οι μέρες 

 Οι ώρες 

 Οι γιορτές 

 Οι παραλίες 

 Οι ακτές 

 Οι ελπίδες 

 Οι γραμμές 
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3. Διόρθωσε τα λάθη όπου υπάρχουν 

Οι μέλισσα Οι ταχύτητα Η μόλυνση 

Η θάλασσα Η κλωστή Οι πολυκατοικία 

Οι αυλή Οι πόρτα Οι ζάχαρη 

Οι πηγή Οι καταιγίδα Η χαρές 

Η φωνή Οι εικόνες Οι βιβλιοθήκη 

Οι αγάπη Η ιδέες Η Ακρόπολη 

Η ελπίδα Οι ομάδες Οι στάχτη 

Η σκέψη Η γιορτή Οι ιστορία 

Οι ώρα Οι αγώνες Η φαντασία 

Οι μυρωδιά Η καρδιά Οι επίσκεψη 

Η γιαγιά Οι ασφάλεια Οι φανέλα 

Η κιθάρες Η ατμόσφαιρα Η εκπομπή 

Η εποχές Οι μπάλα Η βρύσες 

Οι ευχή Οι δασκάλα Η σχολές 

Οι πλατείες Η φωνές Οι περιοχή 

Η πόλη Η άνοιξη Η οικογένεια 
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4. Να γράψεις η, οι στα κενά των παρακάτω προτάσεων 

 

 ____ αδερφή μου πέρασε στο Πανεπιστήμιο. 

 ___ πλατείες του χωριού μου έχουν πολλά δέντρα. 

 Όταν πλησιάζει ____ γιορτή μου, σκέφτομαι τα δώρα που θα μου κάνουν. 

 ___ αίθουσες του σχολείου μου είναι μεγάλες και φωτεινές. 

 ___ φωνές των παιδιών ακούγονται από μακριά. 

 ___ μητέρα μαγειρεύει πολύ νόστιμα και υγιεινά φαγητά. 

 ___ τσάντες των μαθητών είναι φορτωμένες με πολλά βιβλία. 

 ___ δασκάλα ζήτησε από τους μαθητές να ανοίξουν τα τετράδια. 

 Πολλές φορές ___ άνθρωποι σκέφτονται περίεργα. 

 ___ αγαπημένη μου εκπομπή είναι το «ουράνιο τόξο». 

 ___ περισσότεροι συμμαθητές μου μαθαίνουν αγγλικά. 

 ___ κάτοικοι των μεγάλων πόλεων υποφέρουν από την ατμοσφαιρική ρύπανση. 
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