
Το τετράδιο Ζωγραφικής 

Τελικό -ν 

 

 

 

Το γράμμα «ν» στο τέλος ορισμένων λέξεων 

 
Υπάρχουν ορισμένες λέξεις στις οποίες το τελικό -ν άλλοτε παραμένει και άλλοτε 

χάνεται. Αυτές είναι: το άρθρο την, το εμπρόθετο στην, η προσωπική αντωνυμία 

του τρίτου προσώπου αυτήν, την, τα μόρια δεν και μην 

 

Οι λέξεις αυτές διατηρούν το  τελικό «ν», όταν η επόμενη λέξη αρχίζει από: 

 τα φωνήεντα (α, ε, η, ι, ο, υ, ω), 

 από τα σύμφωνα  κ, π, τ, ξ, ψ  και  

 από τα δίψηφα σύμφωνα (μπ, ντ, γκ, τσ και τζ) 

π.χ. στην αυλή, μην ξεχάσεις, δεν έχω 

Άρα, οι λέξεις αυτές χάνουν το τελικό -ν όταν η επόμενη λέξη αρχίζει από 

ένα από τα υπόλοιπα σύμφωνα: β, δ, γ, φ, θ, χ, μ, ν, λ, ρ, σ, ζ. 

π.χ. τη δασκάλα, τη θυμήθηκα, δε θέλω 

 

 

ONOMA:_________________ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:____________ 

Τι να προσέξω!!! 
 

Στον γραπτό λόγο, το τελικό -ν διατηρείται πάντα 

 στον ενικό του αρσενικού οριστικού άρθρου (τον) και 

 στον ενικό του αρσενικού αόριστου άρθρου (έναν)  

για να αποφεύγεται η σύγχυση με το ουδέτερο οριστικό και 

αόριστο άρθρο (το, ένα).  

π.χ. τον νέο (άντρα) αλλά το νέο (είδηση) 

έναν νέο (άντρα) αλλά ένα νέο (είδηση) 

 

Το τελικό -ν γράφεται πάντα  

 στο άρθρο των,  

 στην προσωπική αντωνυμία αυτόν, τον  

 καθώς και στο σαν. 

π.χ. των θαλασσών, αυτόν θέλει, τον φώναξε, σαν λύκος 



Το τετράδιο Ζωγραφικής 

 

 Συμπληρώνω το τελικό  ν, όπου χρειάζεται, στις παρακάτω προτάσεις :  

 Άκουσα το__  γλύπτη να λέει στο__  επιχειρηματία ότι δε__  πουλάει το έργο του.  

 Περνώ συχνά από εκείνο το__  δρόμο για να πάω σπίτι μου. 

 Περιμένουμε τη__  γυναίκα ν’ ανάψει τη__  φωτιά, το__  γείτονα να χτυπήσει  

 τη__  πόρτα. 

 Μη__  τολμήσεις να ξαναχτυπήσεις τη__  τσάντα σου στο θρανίο ! 

 Πεταχτήκαμε από το__  ξαφνικό θόρυβο στη__  αυλή. 

 Δε__  πρέπει να πιστέψεις σε αυτό__  το__  ψεύτη. 

 

 Διαγράφω το τελικό ν όπου δε χρειάζεται, στις παρακάτω φράσεις : 

την  πέτρα  την  μαθήτρια  δεν  θέλω  την  αλεπού 

τον  χειμώνα  μην  αργείς   μην  μιλάς  έναν  δρόμο 

την  μπάλα  στον  γιατρό   στον  εργάτη δεν  τρώω 

δεν  φεύγω  τον  γκρεμό   τον  λύκο  μην  φοβάσαι 

 

 Συμπληρώνω [ ν ] όπου χρειάζεται. 

 Πήγα με τη..  Αντιγόνη και τη..  Μαρία να πετάξουμε το... χαρταετό. 

 Ο μπαμπάς μού είπε να μη..  απομακρυνθώ πολύ. 

 Η μαμά μού είπε: «μη..  φεύγεις από κοντά μου». 

 Είδα το..  Κώστα  στη..  παιδική χαρά. 

 Έπαιξα  το πρωί με τη..  Θεοδώρα, τη..  ξαδέρφη μου.  

 Έχω ένα..  φίλο, το..  Ιάσονα. 

 Τη..  συμμαθήτριά μου τη..  Ζωή τη..  έχω φίλη. 

 Πήγα στο..  ψαρά και αγόρασα ένα..  μπακαλιάρο.  

 Θα πάρω τη..  μπλε φούστα, επειδή μου αρέσει πολύ. 

 Μη..  ακούς τι σου λένε, ίσως να μη..  θέλουν το καλό σου. 

 Πήρα τηλέφωνο στο..  φίλο μου το..  Ντίνο.  

 Είδα ένα..  πελαργό να πετά στο..  ουρανό.  

 Ειδοποίησα τη..  Δανάη να ’ρθει να παίξουμε. 

 
 

 


