






A Το ΑΟΡΙΣΤΟ APOPO (ένας, μια , ένα): Λειτουργίες - χρήσεις 

Το ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΡΟΡΟ το χρησιμοποιώ 

όταν αυτό για το οποίο μιλάω δεν το γνωρίζω ^ όταν μιλάω αόριστα. 

ή όταν το γνωρίζω αλλά δε θέλω να το αναφέρω. } 
Πιο συγκεκριμένα, το χρησιμοποιώ όταν:  

μιλάω αόριστα για κάτι που υπάρχει/για κάτι συγκεκριμένο. 

Καθόταν και έκλαιγε σε μια γωνιά του δρόμου. 

μιλάω αόριστα για κάτι που δεν υπάρχει/για κάτι που δεν είναι συγκεκριμένο. 

Αν φτιάχναμε μια Θεατρική ομάδα... 

μιλάω για μια ομάδα. 

Ένα λιοντάρι ποτέ δεν υποχωρεί. 

μιλάω αόριστα για το χρόνο. 

Μια μέρα 8α σε παντρευτώ. 

δίνω ιδιαίτερη σημασία σε κάτι, ζητάω την προσοχή των άλλων. 

Έκανε μια ζέστη! 

χρησιμοποιώ κάποιες στερεότυπες εκφράσεις, εκφράσεις που είναι πάντα ίδιες. 

Μια αγκαλιά λουλούδια. 
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1. Μια ακόμα ανάκριση1... 

α . Η μαμά ανακρίνει1 κάδε μέρα τον Αλέξη και την Ελένη. Τι ρωτάει αυτή τη φορά τον Αλέξη; 

Μ α μ ά : Τι κάνατε χτες το απόγευμα; 

Αλέξης: Ήρθε ένας φίλος μας και πήγαμε μια βόλτα. 

Μ α μ ά : Ελπίζω να μην πήγατε πάλι στα φαστφούντ... 

Ελένη: Πήγαμε σε μια καφετέρια και ήπια έναν υπέροχο χυμό. 

Μ α μ ά : Κι ο Αλέξης τι ήπιε; 

Αλέξης: Εγώ έφαγα ένα σάντουιτς. 

Μ α μ ά : Σήμερα το απόγευμα, όμως, θα διαβάσετε, έτσι δεν είναι; 

Ελένη: Θα διαβάσουμε καμιά σελίδα, αυτό είναι σίγουρο... Αλλά έχουμε να πάμε και σ' ένα 

πάρτι. Έχει πολλές υποχρεώσεις η μαθητική ζωή... 

β . Ο Αλέξης και η Ελένη 6ε θέλουν να πουν στη μαμά τους τι ακριβώς έγινε χτες. 

Προσπάθησε εσύ να καλύψεις την περιέργεια της μαμάς τους. 

• Ήρ8ε ένας φίλος μας και πήγαμε μια βόλτα. 

Ήρ#ε ο Κώστας και πήγαμε φόλτα στο κέντρο τχ\ς πόλης. 

Χρησιμοποιούμε το ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΡΟΡΟ * α υ τ ό Υ ια τ ο ο π ο ί ο Η ι λ άΗ ε Ηα? ε ί ν α ι άγνωστο. 

ένας , μια , ένα όταν:<^ 

μας είναι γνωστό, αλλά δε θέλουμε 

να το αναφέρουμε. 

Φέρε μου ένα μαρκαδόρο γρήγορα. 

Ο αδερφός μιας φίλης μου αγόρασε ένα ντιβιντί. 

Το ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΡΟΡΟ δεν έχει πληθυντικό: 

(ενικός ) 

ένας άντρας σε ζητάει στο τηλέφωνο = κάποιος άντρας σε ζητάει στο τηλέφωνο 

(πληθυντικός^ 

μερικές/κάμποσες/ορισμένες/κάτι γυναίκες τραγουδούσαν δυνατά στην πλατεία 

Ί 
1. ανακρίνω: ρωτάω για να μάθω όλες τις λεπτομέρειες, ανάκριση: πολλές ερωτήσεις μαζί, για να μάθου

με την αλήθεια. 
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2. Μια έκθεση ενός μαθητή 

Βρες τα αόριστα άρθρα στο κείμενο 

που ακολουθεί και συμπλήρωσε τον πίνακα 

με την κλίση του αόριστου άρθρου . 

Ο Αλέξης δε γράφει πολλές εκθέσεις, αλλά του αρέσει 

να διαβάζει τις εκθέσεις άλλων μαθητών. 

ονομαστική 

γενική 

αιτιατική 

Α * 
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ΚΟΙΤΑΙΕ 

Βρήκε ένα φίλο του στο δρόμο. 

κάτι 

%}* Βρήκε μερικούς } φίλους του στο δρόμο. 

κάποιους 

Ο Μ Ω Σ : 

Αγόρασε μια εφημερίδα. 

Αγόρασε εφημερίδες. 

Συχνά στον πληθυντικό αριθμό 

δε χρησιμοποιούμε τις αντωνυμίες 

και εμφανίζεται το ουσιαστικό μόνο του, 

αφού το ένας, μια , ένα 

δεν έχει πληθυντικό αριθμό. 

3. Κάτι έπαθε! 

Η Μαρίνα γράφει στο Λέο για ένα πάρτι. 

Κάτι έχει πάθει όμως ο υπολογιστής της 

και συνέχεια της βγάζει τη λέξη «κάτι». 

Σβήσ' το (διάγραψε το) αν νομίζεις ότι 

είναι λάθος ή βάλ' το σε παρένθεση αν 

νομίζεις ότι μπορεί και να χρησιμοποιηθεί 

προαιρετικά. Στις περιπτώσεις που νομίζεις 

ότι χρειάζεται υποχρεωτικά, υπογράμμισε το. 

Γ% 44 Λ---.^ j P ^ M m * J--**.-- *$τ. 

S • - J ί τ •« > Ι ; > J J . - ' 

Η ξαδέρφη μου π Μαριάννα μου έδωσε να δω κάτι φωτογραφίες από το πάρ

τι της. Είχε κάτι γενέθλια και είχε καλέσει κάτι πολύ κόσμο! Κάτι ξαδέρφια μας, 

κάτι γείτονες, κάτι συμμαθητές της από το σχολείο και κάτι παιδιά που γνωρί

σαμε πέρυσι το καλοκαίρι. Πρέπει να πέρασαν πολύ ωραία. Εγώ δυστυχώς είχα 

κάτι διαγωνίσματα εκείνες τις μέρες και δεν μπόρεσα να πάω. Μου είπε ότι της 

έκαναν δώρο κάτι ωραία βιβλία, κάτι δίσκους και κάτι σκουλαρίκια. Κάτι θείες 

είχαν φέρει κάτι παράξενα γλυκά και τους έδειξαν κάτι πολύ αστεία παιχνίδια. 

Ήταν κάτι ηθοποιοί και τους έβαλαν να παίζουν παντομίμα, έκαναν διαγωνισμό 

τραγουδιού (η ξαδέρφη μου βγήκε πρώτη!) και χορού. Κάνει κάτι υπέροχα πάρ

τι η Μαριάννα! θα της ζητήσω να κάνουμε ένα μαζί όταν θα είσαι εδώ. θα κα

λέσουμε και κάτι δικούς σου και κάτι δικούς μου φίλους και φυσικά τις θείες 

που κάνουν κάτι πλάκες. Αλήθεια, στη Γερμανία κάνετε συχνά κάτι πάρτι; 
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4. Από τον ενικό στον πληθυντικό! 

Γράψε τις παρακάτω φράσεις, που είναι υπογραμμισμένες, στον πληθυντικό, 

όπως στο παράδειγμα. 

• Η Ελένη μιλάει κά8ε μέρα στο τηλέφωνο με μια φίλη της.  

Η Ελένη μιλάει καϋε μέρα στο τηλέφωνο με φίλες της. 

1. Ο Λέο μελετάει το χάρτη ενός ελληνικού νησιού. 

2. Η Μπετίνα γράφει κάθε εβδομάδα γράμμα σε ένα φίλο της που ζει στη Γαλλία. 

3. Ένα σπίτι στη θάλασσα είναι το όνειρο του Πέτρου. 

4. Οι δίδυμες κατηγορούνται από μια καθηγήτρια ότι μιλάνε συνέχεια. 

5. Ο Αλέξης δεν αντέχει να ακούει τις ιστορίες μιας παλιάς συμμαθήτριας της μαμάς του. 

6. Και τι δε θα έκανε η Ελένη για το αυτόγραφο ενός διάσημου συγγραφέα πάνω σε ένα Βιβλίο της. 

5. Κάποιος, κάπου, κάποτε... 

Άλλαξε τα ΚΑΠΟΙΟΣ, -Α, -Ο, 

ΚΑΝΕΝΑΣ, ΚΑΜΙΑ, ΚΑΝΕΝΑ 

με το αόριστο άρθρο 

(όπου μπορείς). 

ΓΤου unopovue* Va Bpovue* vaXnvn fcai 

ΥΦ&ψα ιέ^σα arviV noXn; Κάποιοζ fcanoTfc- uov &A^ 

Π6Ί on eX/a\ aSWaro. A^V roV riiaT&'Va. &vut 

uiaxeJiv) bx\ fcaiiia 6OPO u&oa στην ηδλιι <$£V afcowv^rai 

ο napaiiifcpoS 9δρυβοζ. θα e^iVai via l&aV&Va ^wre-po^nTo, 

via fcanoia Se^r^poh^nxa, £& 9a nw> via fca\/eVa λ^ητδ, αλλά 

%4v) νιΰΐσ&Ί rviV αηοΧντη ησνρα fcai στην ηδλιΐ. fie-Baia, braV 

avapui/rii-iiai rk-χοια npavuara, afcowui/ πάντα fcanoiov' Va uov 

ανταπαντά: Και νιαχι Se>>/ ηαζ σε, fcavlva xui/ριδ να ιι^ι-

•έΊζ; Να κσυχάσέΊζ fa £-σδ fcai Va yfvOwiifc-

fa &γεΛζ hvOT&foi. 
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6. Άνθρωποι , ζ ώ α , πράγματα και αόριστα ά ρ θ ρ α . . . 

Ένωσε τις φράσεις που είναι στα αριστερά με αυτές στα δεξιά και φτιάξε σωστές προτάσεις. 

1. Με πλησίασε . α . μια πολύ γνωστή τραγουδίστρια. 

2. Η μαμά γνώρισε στον Αλέξη \ β . επιτέλους ήρθε και ένας δικός μου. 

3. Η Ειρήνη χάρισε στην Ελένη \ γ . μιας συμμαθήτριας της. 

4. Αυτό το βιβλίο είναι \ 5. ένα υπέροχο πόστερ. 

5. Πλάι στο σπίτι του Αλέξη και της Ελένης υπάρχει e. ένας μεγάλος σκύλος. 

6. Πάρε αυτό το μολύβι σ ι . χρειάζομαι και εγώ έναν τέτοιο. 

7. Ο Λέο έχει ένα μοντέρνο υπολογιστή, ζ. ένα μονοπάτι που οδηγεί στο Βουνό. 

8. Στο σπίτι έρχονται συνέχεια φίλοι της Ελένης, η . ενός συμμαθητή του Πέτρου. 

9. Η Κλαούντια πήγε στο πάρτι 9. και δώσε μου ένα άλλο. 

το αόριστο άρθρο ως συστατικό της ονοματικής φράσ/] 

Το ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΡΟΡΟ εμφανίζεται πάντα πριν από τα ονόματα. Τα ονόματα μπορούν να συνο

δεύονται και από άλλους προσδιορισμούς, οπότε το αόριστο άρθρο μπαίνει πριν από τους άλλους 

προσδιορισμούς: ένας όμορφος κόσμος. 

7. Οι ν ύ χ τ ε ς του κόμη Δράκουλα 

Σε μια παιδική εφημερίδα βρήκαμε αυτό το άρθρο για μια συνηθισμένη 

νύχτα του Δράκουλα. Στο κείμενο υπάρχουν όμως αρκετά λάθη στη 

* σειρά των λέξεων. Μπορείς να βάλεις τις λέξεις στη σωστή σειρά; 

• Τρομακτικός ένας Δράκουλας χορεύει. 

Ένας τρομακτικός Δράκουλας χορεύει. 

1. Ο κόμης Δράκουλας στις 12 ακριβώς τα μεσάνυχτα σηκώνεται. Δηλαδή βγαίνει α

πό με^άλοένα_(βέβετβο. 

2. Στις δώδεκα και τέταρτο ο κόμης Δράκουλας βγάζει από ένα Βαζάκι, βαζάκι κόκκινο ένα τερά

στιο. τη μασέλα1 του. 

3. Αφού πλύνει τη μασέλα του, ο κόμης Δράκουλας φοράει το μακρύ μαύρο σακάκι φίλου του ενός. 

Το δικό του σακάκι είναι στο καθαριστήριο. 

4. Το μαύρο του ψηλό καπέλο είναι κειμήλιο2 ιστορίας μιας αιώνων και αιώνων. 

5. Ο κόμης Δράκουλας ζει σε βίλα μια που βρίσκεται στο Βάθος του δάσους. 

6. Κάθε μήνα πετάει σε άλλη μια πόλη, έτσι ποτέ δεν πλήττει3. 

7. Από τις δύο μέχρι τις έξι επισκέπτεται πολλούς άγνωστους ανθρώπους και έτσι δεν έχει χρόνο να 

δει και δικό του άνθρωπο έναν. Οι συγγενείς του, όμως, δεν του κρατάνε κακία4, καταλαβαίνουν 

ότι έχει πολλά να κάνει σε λίγο χρόνο. 

8. Αν δεν προλάβει να επιστρέψει στη βίλα του πριν Βγει ο ήλιος, γρήγορα γρήγορα κρύβεται στο σπίτι άζ 

ντρα ενός που κάποτε ήταν συνάδελφος του και τώρα έχει γίνει άνθρωπος και ζει στην πόλη. 

Ί 

1. η μασέλα: ψεύτικα δόντια που τα φοράω όταν δεν έχω δικά μου. 
2. το κειμήλιο: αντικείμενο μεγάλης ιστορικής αξίας. 

3. πλήττω: βαριέμαι. 
4. κρατάω κακία σε κάποιον: είμαι θυμωμένος με κάποιον γιατί έκανε κάτι που δε μου άρεσε. 

Αόριστο Αρδρο 



αόριστη και εξειδικευτική αναφορά 

8. Καθόταν και έ κ λ α ι γ ε σε μια γωνιά του 6ρόμου . . . 

Διάβασε την παρακάτω ιστορία από το γράμμα της Μαρίνας και απάντησε στις ερωτήσεις. 

4. Τι φορούσε ο μπαμπάς της και τι φορούσε ο Πέτρος; Τι προσπάθησε να της φορέσει ο Πέ-
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9. Τι βλέπεις στην παρακάτω εικόνα ; 

Περίγραψε το δωμάτιο της Ελένης. Μοιάζει καθόλου με... το δικό σου; 

• Βλέπω μια κόκκινη καρέκλα, 

Ί Αόριστο Άρδρο 



10. Πες την ιστορία! 

Παρατήρησε τα παρακάτω σκίτσα και διηγήσου την ιστορία. Ξεκίνησε έτσι: 

• Ένας κυνηγός βρήκε στο δάσος ένα τεράστιο τουφέκι 
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11. Τι υπάρχει στη γειτονιά μ α ς ; 

Δες την εικόνα και πες τι υπάρχει... 

Ί 

1. δίπλα στο σπίτι του Αλέξη και της Ελένης: 

4. ανάμεσα στην τράπεζα και το κουρείο: 
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αόριστη και μη εξειδικευτική avacpof. 

12. Αν φτιάχναμε μια θεατρική ομά6α... 

α . Για να γίνει μια θεατρική ομάδα , χρειάζεται 

να βοηθήσουν πολλοί. Καθένας πρέπει να έχει 

το ρόλο του . Κοίταξε τη λίστα με τις δουλειές 

και πρότεινε ποιος (ή ποιοι) από την τάξη θ α μπορούσε 

να κάνει καθεμιά από αυτές. 

Τι; 

• επιλογή θεατρικού έργου 

• σκηνοθεσία 

• ηθοποιοί 

• μουσική 

• ρούχα 

• σκηνικά 

• χώρος συναντήσεων και παράστασης 

Ποιοι; 

Κώστας 

β . Τώρα φτιάξε προτάσεις, όπως στο παράδειγμα. 

• Χρειαζόμαστε λ...?.. για να φτιάξει τα σκηνικά: αυτός μπορεί να είναι 

ο Κώστας, ο μπαμπάς του είναι ξυλουργός και ξέρει πολλά από τψ ξυλουργική τέχνη. 

1. Χρειαζόμαστε και που θα βρούνε τα θεατρικά έργα 

που θα παρουσιάσουμε: αυτοί μπορεί να είναι 

2 ή πρέπει να μας βοηθήσει με τη σκηνοθεσία: αυτός ή αυ-

3 πρέπει να ασχοληθεί με τη μουσική: αυτή μπορεί να είναι 

4 και πρέπει να φροντίσουν για τα ρούχα: 

5. Και σίγουρα πρέπει να έχουμε : αυτό μπορεί να είναι 
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13. Τι 6ώρο θ α έ κ α ν ε ς ; 

Σου αρέσει να κάνεις δώρα ή μόνο να δέχεσαι; Δες τη λίστα με τα δώρα και πες μας τι 

δώρο θ α έκανες... 

5. σε ένα συμμαθητή σου / μια συμμαθήτρια σου: 

6. σε έναν καθηγητή / μια καθηγήτρια σου: 

Ζωγράφισε ό,τι θέλεις εσύ. 

αόριστοι χρονικοί προσδιορισμοί 

14. «Μια μέρα θ α πάω στη Γερμανία και θ α ζήσω στην πόλη του Λ ε ο » 

Τι επιθυμείς να κάνεις κάποτε; Συμπλήρωσε τις παρακάτω προτάσεις. 

1. το 8ειλινό: αργά το απόγευμα, όταν δύει ο ήλιος. 

Ί Μ ρ , ο τ ο Α ρ 8 ρ ο 



γενικευτική σημασία, oha ή καθένα από τα μέΠη του συνόΠου 

15. Οι κανόνες της μαμάς του Αλέξη και της Ελένης 

Βάλε τις παρακάτω φράσεις στις σωστές προτάσεις. 

• 

• 

<Χ · χ 
J A O C • ε ν α λι< 

)λιι Χ · · R Χ · 
• ένας σκυΛος • ενα Λιοντάρι • μια αλεπού • ενα δελφίνι • μια γάτα • μια πολική αρκουόα 
• ένα χελιδόνι • ένας παπαγάλος 

υ δα 

2 ποτέ δεν εγκαταλείπει αυτόν που τον φροντίζει. 

4 ποτέ δεν κολυμπάει με ευχαρίστηση στη θάλασσα. 

5 ποτέ δεν αφήνει χωρίς Βοήθεια έναν άνθρωπο 

που κινδυνεύει στη θάλασσα. 

εμφατική σημασία 

16. Είχε ΕΝΑΝ ήλιο χθες! 

Βάλε τις παρακάτω προτάσεις του Πέτρου από το διάλογο του με τη Μαρίνα στη σωστή 

σειρά. 

Μαρίνα: Τι καιρό έκανε, λοιπόν, χτες; 

Πέτρος: Είχε ένα κύμα...! 

Μαρίνα: Η θάλασσα ήταν καλή; 

Πέτρος: Μα είχα μια πείνα πριν...! 

Μαρίνα: Κολύμπησες καθόλου; 

Πέτρος: Εμένα, ούτε μία Ζάκυνθος δε μου φτάνει! Αύριο έχει σειρά 

η Κεφαλλονιά. 

Μαρίνα: Ελπίζω να μην είχες φάει πριν... 

Πέτρος: Είχε ένα φεγγάρι και ξαπλώσαμε στην παραλία να το απολαύσουμε. 

Μαρίνα: Και το βράδυ τι κάνατε; 

Πέτρος: Είχε έναν ήλιο...! 

Μαρίνα: Και αύριο τι θα κάνεις; 

Πέτρος: Έκανα ένα μπάνιο...! 

1. υποχωρώ: δέχομαι να γίνει κάτι που δε θέλω. 
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I στερεοτύπες εκφράσεις 

17. Για μ ι α χ ο ύ φ τ α ε υ ρ ώ . . . 

Τι σ η μ α ί ν ο υ ν τα παρακάτω; Αντιστοίχισε τις φράσεις αριστερά με τη σωστή σημασία 

κ α ι μετά φ τ ι ά ξ ε δ ικές σου προτάσεις χρησιμοποιώντας τις πρώτες. 

1. μια στο καρφί και μια στο πέταλο 

2. μια μπουκιά φαΐ 

3. μια αγκαλιά λουλούδια 

4. για μια χούφτα ευρώ 

5. ησύχασε μια στάλα το μυαλό μου 

6. από μια άποψη 

7. ως ένα σημείο συμφωνώ 

α . για πολύ λίγα χρήματα 

β . ηρέμησα λίγο 

γ . συμφωνώ μερικώς, όχι σε όλα 

6 . τη μια φορά τον επαινεί και την άλλη 

τον κατηγορεί 

c από μια πλευρά, από μια οπτική γωνία 

σ ι . πολύ λίγο φαγητό 

ζ . πολλά λουλούδια 

αόριστη αναφορά 

18. Μια φορά κι έναν καιρό... 

α . Δ ι ά β α σ ε την αρχή του παρακάτω παραμυθιού κ α ι υπογράμμισε τα αόριστα ά ρ θ ρ α . 

Μια φορά κι έναν καιρό, μακριά μέσα σε μια θάλασσα ζούσε ένα 

ψάρι. Όχι συνηθισμένο ψάρι όμως. Ήταν το πιο όμορφο ψάρι σ' 

ολόκληρο τον ωκεανό. Τα λέπια1 του λαμπύριζαν με όλα τα χρώ

ματα του ουράνιου τόξου. Το Ψάρι-Ουράνιο Τόξο ήταν περή

φανο και κολυμπούσε προσπερνώντας2 τα άλλα ψάρια. Μια 

μέρα, ένα μικρό μπλε ψάρι το ακολούθησε. «Ψάρι-Ουράνιο 

Τόξο, περίμενε με! Σε παρακαλώ, δώσε μου ένα απ’ τα αστρα

φτερά3 σου λέπια. Είναι τόσο όμορφα και έχεις τόσα πολλά!»... 

Ί 

1. το λέπι: μικρό πλακίδιο που σκεπάζει το σώμα του ψαριού και του ερπετού. 

2. προσπερνάω: περνάω μπροστά από κάποιον που πριν βρισκόταν μπροστά μου. 

3. αστραφτερός, -ή, -ό: αυτός που έχει πολύ φωζ/ που λάμπει, αστράφτει. 
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β . Προσπάθησε να συνεχίσεις το παραπάνω παραμύθι χρησιμοποιώντας τις φράσεις 

που σου δίνουμε αφού τις βάλεις στη σωστή σειρά. 

• Ξαφνικά ένιωσε το άγγιγμα ενός πτερυγίου1. Το μικρό μπλε ψάρι ήταν το πρώτο που θα του 

ζητούσε ένα λέπι του. 

• Το Ψάρι-Ουράνιο Τόξο αισθανόταν ολομόναχο. 

• «Φύγε μακριά μου!» φώναξε το Ψάρι-Ουράνιο Τόξο. 

• Η συμβουλή ήταν να δώσει σε κάθε ψάρι από ένα λέπι του. 

• Από τότε και στο εξής κανείς δεν ήθελε πια να έχει σχέση με το Ψάρι-Ουράνιο Τόξο. 

• Ένας αστερίας2 το συμβούλεψε να ζητήσει τη βοήθεια ενός σοφού χταποδιού που ζούσε 

σε μια σπηλιά. 

γ . Γράψε κι εσύ ένα παραμύθι 

(από τη χώρα σου ή από... το μυαλό σου ! ) . 

1. το πτερύγιο: μικρή φτερούγα. 

2. ο αστερίας: μικρό ζώο της θάλασσας που μοιάζει με αστέρι 
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