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ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ –ΟΣ-ΟΣ-Ο ΚΑΙ –ΩΝ-ΟΥΣΑ-ΟΝ 

ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ-ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

1.  Συμπληρώστε τις παρακάτω προτάσεις βάζοντας τα επίθετα της παρένθεσης στον κατάλληλο 

τύπο:  

Οι __________________ (παρών) συνθήκες δε βοηθούν να βρεθεί λύση.  

Είμαστε όλοι __________________ (παρών) και προσπαθούμε.  

Ακόμα και τα κόμματα είναι __________________ (παρών), αλλά η __________________ (παρών) 

κατάσταση είναι δύσκολη. 

Η Τόνια και ο Νίκος είναι _____________________ (πτυχιούχος) φοιτητές του Πανεπιστημίου.  

Και τα δυο αδέρφια είναι ___________________ (ενεργός) μέλη της φιλοζωικής εταιρείας  

και ______________________ (επιτυχών) στο διαγωνισμό σταυρόλεξου, που οργάνωσε με μεγάλη 

επιτυχία ο Δήμος. 

Το ____________________ (ενδιαφέρων) στοιχείο του νόμου είναι ότι οι ____________________ 

(αριστούχος) μαθητές θα πάρουν υποτροφία. 

Το προϊόν δίνεται σε _______________________ (συμφέρων) τιμή. Το __________________ 

(πρωτεύων) πράγμα όμως πρέπει να είναι η ποιότητα, αλλά αυτή έρχεται σε __________________  

(δευτερεύων) θέση στο μυαλό ενός καταναλωτή. 
  

2.  Γράψτε το σχήμα λόγου που υπάρχει σε κάθε φράση (Κυριολεξία, Μεταφορά, Παρομοίωση): 

Το παιχνίδι κόπηκε στη μέση από την ξαφνική βροχή. _____________________ 

Οι Πυγμαίοι είναι κοντοί όπως οι νάνοι. _____________________ 

Πήγε η ψυχή μου στην Κούλουρη. _____________________ 

Είδα τον Μάνο να παλεύει με τον Πέτρο. _____________________ 

Έδειχνε χλωμός σαν το φεγγάρι. _____________________ 

Το καρπούζι κόπηκε στη μέση, όταν έπεσε στο πάτωμα. _____________________ 

Καθημερινά παλεύουμε για να τα φέρουμε βόλτα. _____________________ 

Έκοψε το χέρι του με το μαχαίρι του ψωμιού. _____________________ 

Έφυγε γρήγορα σαν αστραπή. _____________________ 

Του κόπηκε η ανάσα βλέποντας το τροχαίο μπροστά του. _____________________ 

Η πέτρα αυτή είναι ασήκωτη. _____________________ 

Ο πόνος του είναι ασήκωτος, γιατί του έκλεψαν το ποδήλατο. _____________________ 

Πολλή μαυρίλα πλάκωσε, μαύρη σαν καλιακούδα. _____________________ 

Ο Νίκος βούτηξε για λίγο μες στην πισίνα. _____________________ 

Τους θέρισε η πείνα και η δυστυχία. _____________________ 
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3.   Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο επίθετο από 

την παρένθεση:  

(ειδοποιός, ανενεργός, ενεργός, κακοποιός, αριστούχος, επιτυχών, απών, παρών, εξέχων, δευτερεύων, συμφέρων, 

πρέπων) 

Ο νέος νόμος για την εκπαίδευση έμεινε_______________, αφού δεν εφαρμόστηκε ποτέ. 

Τα ονόματα των ___________________________ θα ανακοινωθούν στο διαδίκτυο. 

Ο άντρας που μένει δίπλα μας είναι _________________, τον έχουν συλλάβει πολλές φορές για 

ληστείες. 

Τις εξαρτημένες προτάσεις τις λέμε και _______________________. 

Η ________________ διαφορά του Γιάννη από τους υπόλοιπους μαθητές είναι η εργατικότητα και η 

ειλικρίνεια που τον διακρίνει. 

Το σχολείο μας ήταν ______________ σε όλα τα σχολικά πρωταθλήματα. 

Η κόρη του ήταν ________________ φοιτήτρια και συνέχισε τις σπουδές της με επιτυχία στο 

εξωτερικό. 

Πήρα δύο ζευγάρια παπούτσια, αφού η τιμή τους ήταν _____________________. 

Ο Καβάφης είναι μια _________________ προσωπικότητα της ελληνικής και παγκόσμιας ποίησης. 

Οι κάτοικοι της γειτονιάς είναι ________________ μέλη του πολιτιστικού συλλόγου. 

Μπήκαμε στο ναό με τον _____________ σεβασμό. 

Στην τάξη της Μαρίας υπάρχουν πολλοί____________________. 

 

4.   Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά: 

Προσπαθ…..στε να κερδ……σετ…… χρόν……, καθυστερ…….στ……. το παιχνίδ……, βοηθ……στ…… τον συμπαίκτη 

σας, οπλιστ…….τ…… με υπομον……. και προσαρμοστ……τ…… στ……ς ανάγκες του παιχνιδιού. Πρέπ…… να 

είμαστε έτοιμ……. για όλα. Οι φίλαθλ…… μάς βρ……ζουν, οι αντίπαλ…… μάς χτυπούν, τα σφυρ……γματα του 

διαιτητ…… είναι σε βάρος μας, έχουμε και δυο παίκτες τραυματίες.  

Ο τυφώνας χτύπ…..σε με ταχ…..τ……τα τ…..ν περιοχ…… Έβλεπες δέντρα να ξεριζ…..νοντ……., τα υπόγεια 

τ…..ν σπιτι…..ν να πλημμυρ…..ζουν, τους ανθρώπους να μην μπορούν να οδηγ……σουν τα αυτοκίνητά τους. 

Όλοι κλ……στ…….καν μέσα και περίμ…..ναν να τελει……σ…… το κακό. Οι ζημιές μπορούν να αθρ……στούν 

όταν ξημερ……σ…… 

 

5.   Να υπογραμμίσετε και να γράψετε (Π) πάνω από τις παρομοιώσεις και (Μ) πάνω από τις 

μεταφορές  που υπάρχουν στις παρακάτω προτάσεις: 

 

Είχε οργώσει την αγορά για να βρει τα φρούτα που της ζήτησε και του μίλησε με σκληρά λόγια όταν τον 

είδε. Για άλλη μια φορά είχε γίνει καπνός! Πρωί πρωί σηκώθηκε από το κρεβάτι και έφυγε σαν κλέφτης. 

Το απόγευμα γύρισε κουρασμένος και έπεσε σε βαθύ ύπνο. Τώρα, σαν την είδε, έκανε τον αδιάφορο. Την 

κοιτούσε σαν να μην ήταν εκεί και το βλέμμα του ταξίδευε σαν χαμένο… 


