
                                                                                                                                                              

                                                                                                                                      

Greek_9-12 B_13/11 

 

Βάλε το σωστό άρθρο (ο, η, το). 

Put the correct article (ο, η, το). 

Mettre le article correcte (ο, η, το). 

 (ο, η, τοضع المقالة الصحيحة  )

 (ο, η, τοدر جای درست بگذارید.)

 

 

  
..……..φαγητό 
 

  
………..ψωμί 

  
………..νερό 
 

  
………..σπίτι  

  
………..χυμός 
 

  
………..κουβέρτα 

  
………..πορτοκαλάδα 
 

  
………..βροχή 

  
………..τσάι 
 

  
………..ήλιος 

  
………..σοκολάτα 
 

  
………..ποτήρι 

  
………..καφές 
 

  
………..πιάτο 

  
………..πίτα 
 

  
………..φλιτζάνι 



                                                                                                                                                              

                                                                                                                                      

 

 

Βάλε το ¨η¨ ή το ¨ι¨, που ταιριάζει. 

Put on the ¨η¨ ή το ¨ι¨, that fits. 

Mettre le ¨η¨ ή το ¨ι¨, qui va. 

ي المكان المناسبι" او ال "ηضع ال "
 
 " ف

 ¨η¨ ή το ¨ι¨جایگذاری کنید

 

 

η γιορτ…… 
 

το κεράσ…… 

το παιδ…… 
 

η Ειρήν…….. 

η μηχαν…… 
 

το ταξίδ……. 

το χέρ………. 
 

η σκην………. 

η τηλεόρασ…….. 
 

το σκοιν…….. 

το κουτάλ……….. 
 

η μεγάλ…….. 

η θέσ……………….. 
 

το ζαρ……….. 

το μολύβ………….. 
 

η Πέμπτ……… 

η ερώτησ…………… 
 

το μπουκάλ……….. 

το σκυλάκ…………. 
 

η Τετάρτ……….. 

η τάξ…………………. 
 

το τραπεζακ……….. 

το κουνέλ…………. 
 

η νίκ………… 



                                                                                                                                                              

                                                                                                                                      

 

 

Βάλε το ¨η¨ ή το ¨ι¨, που ταιριάζει. 

Put on the ¨η¨ ή το ¨ι¨, that fits. 

Mettre le ¨η¨ ή το ¨ι¨, qui va. 

ي المكان المناسبι" او ال "ηضع ال "
 
 " ف

 ¨η¨ ή το ¨ι¨جایگذاری کنید

 

 

η Ελέν…… 
 

το καλοκαίρ…… 

το κουδούν……… 
 

η απάντης……… 

η γιορτ….. 
 

το παιδάκ……… 

το ποτήρ…….. 
 

η ζέστ……. 

η ζάχαρ…… 
 

το μολύβ……. 

το πόδ……… 
 

η αγάπ…… 

η μύτ……….. 
 

το φίδ……. 

το κεράς…… 
 

η ευχ……….  

η ερώτης…….  
 

το αλεύρ……. 

το λουλούδ…. 
 

η μηχαν…….   

η πλαστελίν….. 
 

το τραγούδ…….. 

το παιδ……… 
 

η βροχ………. 

 



                                                                                                                                                              

                                                                                                                                      

Βάλε το ¨ω¨ ή το ¨ο¨, που ταιριάζει. 

Put on the ¨ω¨ ή το ¨ο¨, that fits. 

Mettre le ¨ω¨ ή το ¨ο¨, qui va. 

ي المكان المناسبω" او ال "οضع ال "
 
 " ف

 ¨ω¨ ή το ¨ο¨جایگذاری کنید. 

 

 
εγώ - i – je -من 

 
 

 
-ω 

 
το – it – ce-این 

 

 
-ο 

 

εγώ τρώ…… 
 

το δώρ……. 

το τρέν…….. 
 

εγώ αγοράζ…… 

εγώ τρέχ….. 
 

το ψυγεί…… 

το βουν……. 
 

εγώ πίν…….. 

εγώ θέλ……. 
 

το γιλέκ…….. 

το παγωτ…… 
 

εγώ νυστάζ……… 

εγώ γελ…….. 
 

το φαγητ…….. 

το μωρ………. 
 

εγώ αγαπ……. 

εγώ αγαπ……. 
 

το θέατρ……… 

 



                                                                                                                                                              

                                                                                                                                      

Βάλε το ¨ω¨ ή το ¨ο¨, που ταιριάζει. 

Put on the ¨ω¨ ή το ¨ο¨, that fits. 

Mettre le ¨ω¨ ή το ¨ο¨, qui va. 

ي المكان المناسبω" او ال "οضع ال "
 
 " ف

¨ω¨ ή το ¨ο¨جایگذاری کنید 

 

εγώ ψαρεύ…… 
 

το τετράδ……. 

το σύννεφ…….. 
 

Εγώ γράφ…… 

εγώ ζωγραφίζ….. 
 

το στυλ…… 

το βιβλί……. 
 

εγώ διαβάζ…….. 

εγώ δουλεύ……. 
 

το μπάνι…….. 

το χωρι…… 
 

εγώ καθαρίζ……… 

εγώ τηλεφων…….. 
 

το νερ…….. 

το τηλέφων………. 
 

εγώ θέλ……. 

εγώ κοιτ……. 
 

το τρέν……… 

το ψαλίδ…… 
 

εγώ αγοράζ……. 

εγώ έχ……….. 
 

το παράθυρ……. 

το σχολεί……. 
 

εγώ δίν…….. 

εγώ παίζ……… 
 

το θρανί……. 
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