
 

Ενότητα 11     Παιχνίδια     Πνευματικά  παιχνίδια 
 

 
Ασκήσεις εμπέδωσης  

 
1. Συμπλήρωσε στον πίνακα τα άλλα δύο γένη των παρακάτω επιθέτων:  
 

Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο 

Ο ταπεινόφρων   

Ο ταραχοποιός   

Ο επιζών   

Ο υπάρχων   

Ο πρωτεύων   

Ο φθοροποιός   

Ο ενδιαφέρων   
 
2. Να συμπληρώσεις τα κενά με την απάντηση που θεωρείς σωστή:  
 

 Οι  ………………………..  μαθήτριες και μαθητές κάθε χρόνο παίρνουν 
αριστείο.  

 
Αριστούχες – αριστούχοντες – αριστούχοι  

 
 Σύμφωνα με την ………………………..  κατάστασή του, θα πρέπει να 

παραμείνει στο νοσοκομείο για λίγες ακόμη μέρες.  
 

Παρούσα – παρών – παρόντα 
 

 Η αδερφή μου θα είναι  ………………………..  στην παρέλαση για την 25η 
Μαρτίου.  

 
Σημαιοφόροι – σημαιοφόρος – σημαιοφόρους 

 
 Η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα της Ανακύκλωσης πρέπει να είναι  

………………………..  , διαφορετικά η φύση σύντομα θα μας εκδικηθεί. 
 

Ενεργή – ενεργός – ενέργεια 
 

 Οι μισοί από τους  ………………………..  μαθητές του τμήματός μου είχαν 
ιλαρά.  

Απούσες – απόντα – απόντες 
 

 Η θεά Αθηνά ήταν η προστάτιδα της πόλης της Αθήνας, ήταν η  
………………………..  της.  

 
Πολιούχα – πολιούχος – πολιούχες 



 

 
3. Προσπάθησε να ξαναγράψεις το παρακάτω κείμενο σε παροντικούς χρόνους; 
 

Απέναντί της, στο καβαλέτο, μπροστά στην κυρία που διάβαζε απορροφημένη 

πλάι στο παράθυρο, οι δυο παίχτες συνέχιζαν μια παρτίδα σκάκι που κρατούσε πέντε 

αιώνες και που είχε απαθανατίσει ο Πίτερ Βαν Χάυς τόσο ζωντανά. Παρατήρησε με 

προσοχή τους παίχτες. Ο ένας φαινόταν κάπου τριανταπέντε χρόνών και είχε καστανά 

μαλλιά κομμένα στο ύψος των αυτιών, όπως συνηθιζόταν στο Μεσαίωνα. Ο άντρας 

ακουμπούσε τον αριστερό του αγκώνα και το δεξί του χέρι στο τραπέζι, κοντά στη 

σκακιέρα. Κρατούσε στα δάχτυλά του ένα από τα κομμάτια που είχαν βγει απ’ το 

παιχνίδι, ένα άσπρο άλογο.  
 

Αρτούρο Πέρεθ-Ρεβέρτε, Ο πίνακας της Φλάνδρας.  
 
 

4. Προσπάθησε να συμπληρώσεις τις παρακάτω προτάσεις για να ολοκληρωθούν οι 
παρομοιώσεις:  
 

Η Λάζος κολυμπά σαν ……………………….. 

Από την ντροπή της έγινα ………………………..  σαν παπαρούνα. 

Χτες το βράδυ κοιμήθηκα ήσυχα σαν ……………………….. . 

Η Αθηνά είναι    ………………………..  σαν  αλεπού. 

Είναι πολύ έξυπνη. Το μυαλό της ………………………..  σαν ξυράφι.  
 
5. Προσπάθησε να σχηματίσεις μεταφορές:  
 

ζεστή μέρα  ……………………….. 

σκληρός βράχος ……………………….. 

γλυκό κρασί ……………………….. 

λεπτή κλωστή ………………………..  

χρυσή αλυσίδα ……………………….. 

μαύρη φούστα ………………………..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


