
Τα ζώα της εξοχής 

 

Ονοματεπώνυμο:....................................................... 

 

Τα οριστικά και τα αόριστα άρθρα 

1. Συμπλήρωσε σωστά με τις, της ή στις: 

1) Η δασκάλα ακούει ........... απόψεις των μαθητών για το στολισμό ......... 

αίθουσας με μεγάλη προσοχή. 

2) Το θέμα .......... καινούριας ενότητας ήταν η ζωή των ζώων στα 

αγροκτήματα. 

3) Η Δήμητρα, η θεά .......... γεωργίας, προστάτευε ........... καλλιέργειες 

.......... γης. 

4) Σήμερα ........... μεγαλουπόλεις το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη 

χωρών πρασίνου. 

5) Ο δάσκαλος ελέγχει .......... εργασίες των μαθητών και επισημαίνει .......... 

παραλείψεις τους. 

6) Τα δέντρα με ........... ρίζες τους συγκρατούν τα νερά .......... βροχής. 

 

2. Στο παρακάτω κείμενο συμπλήρωσε τα άρθρα (οριστικά και αόριστα) 

που λείπουν: 

Από τον ζωολογικό μου κήπο πέρασαν κι άλλα ζωντανά: ........ χελώνα 

μεγάλη, που την έφερε ......... γαλατάς μας για να τρώει ......... ψύλλους! 

Εκείνη όμως θεωρούσε θρεπτικότερη τροφή ......... 

χόρτα ........ κήπου και .......... πίτουρα ........ 

ορνίθων. Για λίγον καιρό είχα κι ......... 



σκαντζόχοιρο, μικρό, τρόφιμο ......... κοτετσιού, που αψηφούσε ........ 

τσιμπήματα .......... πετεινού, εχθρού του θανάσιμου. Απόχτησα κι ......... 

λαγό, που μου τον έστειλαν αλυσοδεμένο σαν σκλάβο, γιατί .......... σκοινί το 

έκοβε με ......... δόντια. .......... κακόμοιρος, περνούσε .......... πληχτικές του 

ώρες τρυπωμένος σε ........... γωνιά .......... πλυσταριού. 

Γεώργιος Δροσίνης, Τα ζώα μου και τα πουλιά 

 

3. Στο παρακάτω κείμενο συμπλήρωσε τον σωστό τύπο του οριστικού και 

του αόριστου άρθρου: 

........... φορά κι ........ καιρό ήταν .......... παπάς και 

......... παπαδιά. ........ μέρα ......... παπάς λέει στην 

παπαδιά: 

-Ζέψε μου ........ γάιδαρο, παπαδιά, να πάω να 

μαζέψω ........ πρόσφορα, που είναι σήμερα 

Ψυχοσάββατο. 

-Καλά, παπά μου, του λέει ........ παπαδιά και του 

‘ζεψε ......... γάιδαρο. Αφού μάζεψε όλα ........... πρόσφορα, φόρτωσε .......... 

γάιδαρο και ξεκίνησε για ......... σπίτι. .......... δρόμο που πήγαινε βλέπει 

ξαπλωμένη κάτω ......... αλεπού . Την σκούντησε λίγο, μα την είδε ψόφια και 

την άφησε. . .  


