
 
Διδακτικόσ ςτόχοσ 

Να γράφει ςωςτά ςε προτάςεισ τα ομόηχα άρθρα τησ-τισ  
 

 
 Να βάλεισ το κατάλληλο  άρθρο της-τις 
 

 

___ πάπιεσ ___ πλατείασ ___ μακιτριεσ 

___ γραμμζσ ___ αγκαλιζσ ___ καρδιάσ 

___ ςκζψθσ ___ φωλιζσ ___ φωνισ 

___ λάμπεσ ___ κοινότθτασ ___ περιοχζσ 

___ δικαιοςφνθσ ___ ϊρεσ ___ επίδοςθσ 

___ εκδρομισ ___ ομάδασ ___ νοςοκόμεσ 

___ πόρτεσ ___ ηθμιάσ ___ διδαςκαλίασ 

___ ςκζψθσ ___ περίπτωςθσ ___ υπομονισ 

___ κλωςτισ ___ ακλιτριασ ___ γειτονιζσ 

___ δαςκάλεσ ___ άνοιξθσ ___ γυναίκεσ 

___ τάξεισ ___ βιβλιοκικθ ___ κιμωλίεσ 

___ πωλιτριασ ___ γζφυρεσ ___ πλατείασ 

___ φίλεσ ___ ομάδεσ ___ αίκουςασ 

___ αυλισ ___ εφθμερίδασ ___ πόρτεσ 

___ μανάβιςςασ ___ εποχισ ___ τάξθσ 

___ αράχνεσ ___ πεταλοφδεσ ___ δραςτθριότθτεσ 

/48 

 

 



Διόρθωςε τα λάθη όπου υπάρχουν 

 

Τθσ φυλακζσ Τθσ τριανταφυλλιζσ Τθσ τςάντεσ 

Τισ γειτονιζσ Τθσ πθγισ Τισ κάλαςςασ 

Τισ μθχανισ Τισ εκπομπισ Τισ οδοντόκρεμασ 

Τισ μουςικισ Τθσ ςακοφλεσ Τθσ δουλειζσ 

Τθσ ομάδεσ Τισ δαςκάλασ Τισ χαρζσ 

Τθσ εκκλθςίεσ Τισ γάτασ Τθσ βουτιζσ 

Τισ περιοχισ Τθσ εποχζσ Τισ μπάλεσ 

Τθσ οικογζνειεσ Τισ αδερφισ Τισ ιςτορίασ 

Τθσ αίκουςεσ Τθσ φοφςτεσ Τθσ απλϊςτρεσ 

Τισ μάχθσ Τθσ ομπρζλεσ Τθσ γόμεσ 

Τθσ απεργίεσ Τισ οκόνεσ Τθσ καρζκλεσ 

Τθσ γιορτζσ Τισ λάμπασ Τισ κατςαρόλασ 

Τισ κάλαςςασ Τθσ γειτονιζσ Τισ ςκζψθσ 

Τθσ κότεσ Τθσ ςυνταγζσ Τθσ Γεωγραφίασ 

Τθσ τζντεσ Τισ νοςοκόμασ Τθσ ξφςτρασ 

Τισ μπάλασ Τθσ κοινωνίασ Τισ κικθσ 
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Να γράψεισ τησ,τισ ςτα κενά των παρακάτω προτάςεων 
 
 
 Με ___ φίλεσ μου παίηουμε κάκε απόγευμα. 

 Το δυνατό χαλάηι κατζςτρεψε ___ καλλιζργειεσ των γεωργϊν. 

 Ο δάςκαλοσ διορκϊνει ___ εργαςίεσ των μακθτϊν. 

 Η μθτζρα δεν ζβριςκε το ςακουλάκι ___ ηάχαρθσ για να φτιάξει το κζικ. 

 Λόγω ___ οικονομικισ κρίςθσ, ο διευκυντισ τουσ εργοςταςίου απζλυςε όλεσ ___ 

εργάτριεσ. 

 Τα παιδιά λφνουν ___ αςκιςεισ των μακθματικϊν μόνα τουσ. 

 Λόγω ___ θχορρφπανςθσ πολλοί άνκρωποι εγκαταλείπουν ___ πόλεισ και 

επιςτρζφουν ςτα χωριά. 

 Η Αργυρϊ παίηει με ___ κοφκλεσ τθσ. 

 Τα ροφχα ___ αδερφισ του ιταν τακτοποιθμζνα μζςα ςτθν ντουλάπα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


