Επαναληπτικό
Όνομα:_________________________________________________

1. Γράφω το κατάλληλο άρθρο μπροστά από τα παρακάτω ουσιαστικά

____ καμήλα

____ μήλο

____ σκύλος

____ κηπουρός

____ πίθηκος

____ πατέρας

____ μοσχάρι

____ αδερφός

____ μωρό

____ πατάτα

____ αδερφή

____ κοπάδι

____ κοπέλα

____ αδερφάκι

____ αίθουσα

____ παπαγάλος

____ αγελάδα

____ δάσκαλος

____ φίλος

____ παππούς

____ δασκάλα

____ πετσέτα

____ γιαγιά

____ πρόβατο

2. Συμπληρώνω τα άρθρα η ή οι στα κενά των προτάσεων:
κούκλα που έχω είναι καινούρια.
πινακίδες της Τροχαίας.
εικόνες που έχει αυτή

σελίδα είναι όμορφες.

πόρτα και

κουρτίνες κουνήθηκαν από τον αέρα.

ρίζες και

κορυφή είναι τα άκρα κάθε δέντρου.

ορχήστρα και

μουσικοί ήταν πολύ γνωστοί.

μαθητές που έχει αυτή

τάξη είναι καλά παιδιά.

ερωτήσεις που μας έκανε

δασκάλα ήταν εύκολες.

3. Διαβάζω το άρθρο που υπάρχει μπροστά από το ουσιαστικό, σκέφτομαι
το γένος του ουσιαστικού και μετά γράφω την κατάληξη ι, η ή οι που
ταιριάζει:
οι κυνηγ__

οι αδερφ__

η πόλ__

το καλάθ__

οι κίνδυν__

το παιδ__

η όρεξ__

η δύναμ__

οι δάσκαλ__

το κέφ__

το αστέρ__

οι άνθρωπ__

η αδερφ__

οι κήπ__

το σκαλιστήρ__

η άνοιξ__

το σπίτ__

το παιχνίδ__

οι λύκ__

η κίνησ__

οι σκύλ__

η τάξ__

το ποτιστήρ__

οι αρχηγ__

4. Διαβάζω με προσοχή το άρθρο των παρακάτω ουσιαστικών και μετά τα
βάζω στην κατάλληλη στήλη, ανάλογα με το γένος τους.
Ο άνθρωπος, η αίθουσα, το παιδί, ο δάσκαλος, η δασκάλα, το βιβλίο, η μαμά,
το χωριό, ο δήμαρχος, το μήλο, η ζωγραφιά, ο σκύλος, το θρανίο, η δουλειά, η
χαρά, η αξία, η τιμιότητα, το παιχνίδι, ο πίθηκος, το στολίδι, ο κύριος, η γάτα,
το παιχνίδι, η κυρία, ο πίνακας, το πάτωμα, η πόρτα, το σχολείο, η δύναμη, το
καλοκαίρι, ο χειμώνας, η άνοιξη, η κότα το φθινόπωρο, ο ελέφαντας, το
λιοντάρι, το σπίτι, η φωτιά.
αρσενικά

θηλυκά

ουδέτερα

5. Να γράψετε τα ουσιαστικά της παρακάτω άσκησης στον πληθυντικό
αριθμό.
Ενικός
αριθμός
ο άνθρωπος

Πληθυντικός
αριθμός

Ενικός
αριθμός
η δασκάλα

η αίθουσα

το παιδί

ο δάσκαλος

η μαμά

η πόρτα

ο δήμαρχος

το μήλο

το χωριό

η ζωγραφιά

ο κύριος

το καλάθι

η κυρία

η πόρτα

το καλοκαίρι

ο σκύλος

η δύναμη

η κότα

ο ελέφαντας

το σχολείο

η αξία

ο χειμώνας

ο πίθηκος

ο πατέρας

το κοπάδι

ο πίνακας

το αρνί

η εκκλησία

η καρέκλα

το βιβλίο

η πόρτα

Πληθυντικός
αριθμός

6. Να αντικαταστήσετε το οριστικό άρθρο (ο, η, το) με το αόριστο ένας,
μία, ένα στις παρακάτω προτάσεις του πίνακα.

Οριστικό άρθρο

Αόριστο άρθρο

Ήρθε ο φίλος μου

Ήρθε ένας φίλος μου

Σήμερα είδα το δάσκαλο
Βάψαμε την αίθουσα
Έκλεισα την πόρτα
Ποτίζω τον κήπο
Κλαδεύω το δέντρο
Κάηκε η λάμπα
Ανοίγω την τηλεόραση
Συνάντησα το φίλο μου
Είδα το χωριό
Διαβάζω το βιβλίο
Βραβεύτηκε ο φίλος μου
Κάηκε το δάσος
Σβήστηκε η φωτιά
Συναντήσαμε το ποτάμι

