
Διδακτικόσ ςτόχοσ 
Να γράφει ςωςτά ςε προτάςεισ τα ομόηχα άρθρα τον-των 

 
  

 

Να βάλεισ το κατάλληλο  άρθρο τον-των 
 

 

___ παιδιϊν ___ δθμάρχων ___ παραμυκιϊν 

___ γιατρό ___ ςχολείων ___ πόλεμο 

___ μακθτι ___ αςκενι ___βυκό 

___ διαδρόμων ___ κθπουρό ___ καλαςςϊν 

___ δρόμο ___ μολυβιϊν ___Γιϊργο 

___ςωλινα ___ υπάλλθλο ___ χωριϊν 

___ κεατϊν ___ ςτακμϊν ___ τραπεηϊν 

___ δικαςτϊν ___ ναυτϊν ___ ςφλλογο 

___ ςκφλων ___αγϊνα ___ ομάδων 

___ αιϊνω ___φάκελο ___άγγελο 

___ τραγουδιςτι ___ επιγραφϊν ___ κακθγθτι 

___ γυμναςτϊν ___ςπιτιϊν ___ ψαριϊν 

___ δαςκάλων ___ διαφθμιςτι ___ αγϊνα 

___ τραυματία ___ γραμμϊν ___ διακοπϊν 

___ πετεινϊν ___ λαγό ___ αυτοκινιτων 

___ κίνδυνο ___μιςκό ___ ςπιτιϊν 
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Διόρθωςε τα λάθη όπου υπάρχουν 

 

Τον ςπιτιϊν Τον εποχϊν Των μακθτι 

Των ςχολείων Των οδθγό Των ακλθτι 

Τον δεντρϊν Των γιατρϊν Τον μακθμάτων 

Τον φάρο Τον εξετάςεων Των λουλουδιϊν 

Των άνκρωπο Των λακϊν Τον ηθμιϊν 

Των δάςκαλο Τον τραπεηϊν Των ανκρϊπων 

Των τραπεηιϊν Των καταιγίδων Των Αφγουςτο 

Τον μολυβιϊν Των προπονθτι Τον εβδομάδων 

Των υπολογιςτϊν Τον λαμπάδων Των τραγουδιςτϊν 

Τον υπουργϊν Τον εκδρομϊν Τον υπουργϊν 

Των μακθμάτων Των μιςκό Τον γεωργϊν 

Των διευκυντι Τον νικθτι Των ατυνομικό 

Τον πόνο Των αςτροναφτθ Τον κυρωρό 

Τον δοντιϊν Τον οικοδόμων Των καλαςςϊν 

Τον ουρανό Τον ςυνταγϊν Τον προβλθμάτων 

Των Θανάςθ Τον άρρωςτο Των αςκιςεων 
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Να γράψεισ τον,των ςτα κενά των παρακάτω προτάςεων 
 
 
 
 Ο ςφλλογοσ ___ δαςκάλων αποφάςιςε να πάμε εκδρομι ςτθν Ακρόπολθ. 

 Ο Θανάςθσ μόλισ είδε ___ Γιϊργο να κλαίει ζτρεξε αμζςωσ κοντά του. 

 Οι ςχζςεισ ___ γιατρϊν με τουσ αςκενείσ είναι καλζσ. 

 Τα παιδιά λζρωςαν ___ λευκά τραπεηομάντθλα. 

 Πολλά είδθ ___ άγριων ηϊων είναι υπό εξαφάνιςθ. 

 Είδα από κοντά ___ αγαπομζνο μου θκοποιό. 

 Οι πυρκαγιζσ ___ δαςϊν προκάλεςαν μεγάλθ φυςςικι καταςτροφι. 

 Ο διμαρχοσ ηιτθςε από ___ υπάλλθλο να κοιτάξει τα χαρτιά. 

 Ο δάςκαλοσ κάλεςε ___ πατζρα μου για να ςυηθτιςουν για τισ επιδόςεισ μου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


