
 

Διδακτικόσ ςτόχοσ 

Να γράφει ςωςτά ςε προτάςεισ τα ομόηχα άρθρα η, οι 

 

___ αυλζσ ___ εργάτεσ ___ μακιτρια 

___ πόρτα ___ κακθγθτζσ ___ επιβάτεσ 

___ βιβλιοκικθ ___ φωλιά ___ κθςαυροί 

___ άνκρωποι ___ κουρτίνα ___ βρφςθ 

___ γιατροί ___ χελϊνεσ ___ ξιφίεσ 

___ δαςκάλα ___ αγϊνεσ ___ μαγνιτεσ 

___ υπάλλθλοι ___ ηθμιά ___ πάπια 

___ δρόμοι ___ ςωλινεσ ___ νοςοκόμα 

___ κλωςτι ___ τράπεηα ___ διάδρομοι 

___ ζμποροι ___ ταυτότθτεσ ___ κακρζφτεσ 

___ καταιγίδα ___ εικόνα ___ ομάδα 

___ πόλθ ___ γζφυρεσ ___ κιμωλία 

___ ποταμοί ___ ςφλλογοι ___ ποδοςφαιριςτζσ 

___ ςκζψθ ___ εφθμερίδα ___ λίμνθ 

___ λάμπα ___ ςταγόνα ___ ςωλινεσ 

___ γραμμι ___ διμαρχοι ___ μακθτζσ 
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Να μετατρζψεισ τα παρακάτω ουςιαςτικά από τον ενικό ςτον πληθυντικό  αριθμό και το 

αντίςτροφο όπωσ το παράδειγμα 

 

Η μθχανι Οι μθχανζσ 

Η κάλαςςα  

Η αυλι  

Η κιμωλία  

Η δαςκάλα  

Η κοπζλα  

Η εκδρομι  

Η εφθμερίδα  

Η φωνι Οι φωνζσ 

 Οι μζρεσ 

 Οι ϊρεσ 

 Οι γιορτζσ 

 Οι παραλίεσ 

 Οι ακτζσ 

 Οι ελπίδεσ 

 Οι γραμμζσ 

 

 

 

 



Διόρθωςε τα λάθη όπου υπάρχουν 

 

Οι μζλιςςα Οι ταχφτθτα Η μόλυνςθ 

Η κάλαςςα Η κλωςτι Οι πολυκατοικία 

Οι αυλι Οι πόρτα Οι ηάχαρθ 

Οι πθγι Οι καταιγίδα Η χαρζσ 

Η φωνι Οι εικόνεσ Οι βιβλιοκικθ 

Οι αγάπθ Η ιδζεσ Η Ακρόπολθ 

Η ελπίδα Οι ομάδεσ Οι ςτάχτθ 

Η ςκζψθ Η γιορτι Οι ιςτορία 

Οι ϊρα Οι αγϊνεσ Η φανταςία 

Οι μυρωδιά Η καρδιά Οι επίςκεψθ 

Η γιαγιά Οι αςφάλεια Οι φανζλα 

Η κικάρεσ Η ατμόςφαιρα Η εκπομπι 

Η εποχζσ Οι μπάλα Η βρφςεσ 

Οι ευχι Οι δαςκάλα Η ςχολζσ 

Οι πλατείεσ Η φωνζσ Οι περιοχι 

Η πόλθ Η άνοιξθ Η οικογζνεια 
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Να γράψεισ η,οι ςτα κενά των παρακάτω προτάςεων 
 
 
 
 ____ αδερφι μου πζραςε ςτο Πανεπιςτιμιο. 

 ___ πλατείεσ του χωριοφ μου ζχουν πολλά δζντρα. 

 Όταν πλθςιάηει ____ γιορτι μου, ςκζφτομαι τα δϊρα που κα μου κάνουν. 

 ___ αίκουςεσ του ςχολείου μου είναι μεγάλεσ και φωτεινζσ. 

 ___ φωνζσ των παιδιϊν ακοφγονται από μακριά. 

 ___ μθτζρα μαγειρεφει πολφ νόςτιμα και υγιεινά φαγθτά. 

 ___ τςάντεσ των μακθτϊν είναι φορτωμζνεσ με πολλά βιβλία. 

 ___ δαςκάλα ηιτθςε από τουσ μακθτζσ να ανοίξουν τα τετράδια. 

 Πολλζσ φορζσ ___ άνκρωποι ςκζφτονται περίεργα. 

 ___ αγαπθμζνθ μου εκπομπι είναι το «ουράνιο τόξο». 

 ___ περιςςότεροι ςυμμακθτζσ μου μακαίνουν αγγλικά. 

 ___ κάτοικοι των μεγάλων πόλεων υποφζρουν από τθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


