
Εσπερινό Γυμνάσιο-Λύκειο Λάρνακας 

Νέα Ελληνικά-Νεοελληνική γλώσσα 

Φύλλο Εργασίας 

ΣΥΝΩΝΥΜΑ-ΑΝΤΙΘΕΤΑ 

1. Να γράψεις ένα συνώνυμο για την κάθε λέξη που ακολουθεί. 

❖ Γενναίος ................................. 

❖ Βέβαιος ................................. 

❖ Χαμηλός ................................. 

❖ Εκπαιδεύω ................................. 

❖ Βάναυσος ................................. 

 

2. Να αντιστοιχήσεις τα αντίθετα στις δύο στήλες. 

Α’ Στήλη    Β’ Στήλη 

Κυριολεξία    λαϊκός 

Άκυρος    αιώνιος 

Εμπιστοσύνη    μεταφορά 

Άφιξη     πλειοψηφία 

Κληρικός    έγκυρος 

Εφήμερος    δυσπιστία 

Μειοψηφία    αναχώρηση 

 

3. Να αντικαταστήσετε με αντίθετα τις υπογραμμισμένες λέξεις. 

• Η στάση της αστυνομίας διευκόλυνε το έργο μου.    .............................. 

• Τον τελευταίο καιρό έχουν βελτιωθεί αισθητά οι   .............................. 

σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες. 

• Όλοι οι άνθρωποι επιδοκιμάζουν τέτοιες πράξεις.  .............................. 

• Ύστερα απο αυτά τα γεγονότα υποβαθμίστηκε πολύ  .............................. 

ο ρόλος του στη κυβέρνηση. 

 

4. Να γράψετε όσο το δυνατό περισσότερες ομόρριζες ή παράγωγες λέξεις με βάση αυτές 

που δίνονται παρακάτω: 

 

➢ Όνομα:.................................................................................................................. 

➢ Οδηγός:................................................................................................................. 

➢ Οικονομία:............................................................................................................ 



➢ Ολόκληρος:........................................................................................................ 

➢ Πράγμα:............................................................................................................. 

➢ Αμφισβητώ:....................................................................................................... 

➢ Ωφελώ:.............................................................................................................. 

 

5. Να αντικαταστήσετε καθεμιά απο τις υπογραμμισμένες λέξεις με μία συνώνυμή της. 

 

 Επήλθε οριστική ρήξη στις σχέσεις τους λόγω ....................................... 

 ασυμφωνίας χαρακτήρων. 

 Η στάση που κράτησε ήταν παράξενη.  ....................................... 

 Η συγκέντρωση έγινε χθες στην πλατεία.  ....................................... 

 Η κατανομή των ευθυνών ήταν το πρώτο   ....................................... 

αντικείμενο της σύσκεψης. 

 

6. Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις με άλλες συνώνυμες. 

▪ Του καταλόγισαν παραλείψεις και λάθη, που  ....................................... 

οδήγησαν στη χρεοκοπία της επιχείρησης. 

▪ Καταδικάστηκε για διασπορά ψευδών ειδήσεων. ....................................... 

▪ Έγιναν διεξοδικές συζητήσεις, πριν υπογράψουν  ....................................... 

οι δύο χώρες το σύμφωνο φιλίας.  

▪ Μετά τον πόλεμο καταστράφηκε παντελώς. ....................................... 

▪ Έχω την αίσθηση ότι μου λες ψέματα.  ....................................... 

▪ Πήρε όλα τα ενδεδειγμένα για την περίσταση  ....................................... 

μέτρα. 

7. Να κάνετε δικές σας προτάσεις με καθεμιά απο τις υπογραμμισμένες λέξεις. 

- Καταδικάστηκαν απερίφραστα οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη 

Τουρκία.   

................................................................................................................................. 

- Εντελώς απροκάλυπτα εξέφρασε τις απόψεις του υπερ του ρατσισμού. 

................................................................................................................................ 

- Παρέμεινε ανένδοτος μολονότι του έκαναν αλλεπάλληλες εκκλήσεις. 

................................................................................................................................ 

- Του υποσχέθηκα πως θα έχει πάντοτε την αμέριστη συμπαράστασή μου. 

................................................................................................................................ 

   

 


