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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ                   ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄  

 

Επαναληπτικές ασκήσεις γλώσσας (συνώνυμα – αντώνυμα) 

 

 

1. Στις ακόλουθες προτάσεις να αντικαταστήσετε τις λέξεις με έντονα γράμματα 

με τις αντίθετές τους. 

(α) Τα έργα μένουν. 
___________________________________________________________________________ 
(β) Το σώμα μας είναι θνητό. 
___________________________________________________________________________ 
(γ) Τα νιάτα κοιτάζουν πάντα εμπρός. 
___________________________________________________________________________ 
(δ) Η αλήθεια έχει γλώσσα απλή και εύκολη. 
___________________________________________________________________________ 
(ε) Η αγνωμοσύνη ταπεινώνει τον άνθρωπο. 
___________________________________________________________________________ 
(στ) Ο αισιόδοξος ελπίζει πως τα πράγματα θα πάνε όλο και καλύτερα. 
___________________________________________________________________________ 
(ζ) Συχνά όσοι ενδιαφέρονται για μας μάς λένε πικρές αλήθειες. 
___________________________________________________________________________ 
(η) Ο γενναίος προτιμά να πεθάνει έντιμα παρά να ζει άδοξα. 
___________________________________________________________________________ 
(θ) Η αλήθεια γεννά την εμπιστοσύνη. 
___________________________________________________________________________ 
(ι) Τα έργα του ανθρώπου είναι εφήμερα. 
___________________________________________________________________________ 
(ια) Η ένωση δυναμώνει τους λαούς. 
___________________________________________________________________________ 
(ιβ) Η ψυχραιμία του κατηγορουμένου δεν αποδεικνύει την αθωότητά του. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

2. Συνώνυμα: Να βρείτε ένα συνώνυμο για την καθεμία από τις πιο κάτω λέξεις. 
βελτίωση: ___________________                δείχνω: _____________________ 
διακρίσεις: __________________                συνέπεια: ____________________ 
ριζώνει: _____________________               επιθυμία: _____________________ 
αγάπη :______________________              εξέταση: ______________________ 
αμοιβή: ______________________             ξημερώνει: _____________________ 
αλλαγή: ______________________            μεταμορφώνω: ___________________ 
διάλογος: _____________________            διευθύνω: ________________________ 
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 3. Αντώνυμα ή αντίθετα: Να βρείτε ένα αντίθετο για καθεμία από τις πιο κάτω 

λέξεις. 

σημαντικό: _____________________           εύηχος: __________________________ 
καλύτερα: ______________________          υποχρεωτικός: ____________________ 
κυριολεξία: _____________________         επιστρατεύομαι: ____________________ 
προσγειώνομαι: __________________       ομόγλωσσος: _______________________ 
υπεύθυνος: ______________________        ζενίθ: ______________________________ 
επιβιβάζομαι: _____________________     εξαγωγή: ___________________________ 
άφιξη: ___________________________      αρετή: ______________________________ 
κληρικός: ________________________       παλιά: ______________________________ 
εμπιστοσύνη: _____________________      νύχτα: _______________________________ 
αμφιβολία:  ______________________       ελευθερία: ___________________________ 
εφήμερος: _________________                   σεβασμός: _____________________ 
ευμένεια: __________________                  δικαιοσύνη: ____________________ 
πλειοψηφία: ________________                επαρκής:_______________________ 
άκυρος: ____________________                έννομος:________________________ 
δύσπιστος: __________________               δικαίωμα:_______________________ 
 

 

 

4. Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά με το κατάλληλο συνώνυμο από αυτά 

που σας δίνονται στην παρένθεση. 

(α) Η εταιρεία έχει τη (ν) _______________________ της στη Θεσσαλονίκη. (διαμονή, 
έδρα, κατοικία) 
(β) Η εταιρεία κάλυψε όλα τα έξοδα ___________________ ( κατοικία, διαμονή) του 
στο Παρίσι. 
(γ) Τα τελευταία γεγονότα έχουν πλήξει ανεπανόρθωτα τ… ______________________ 
(αίγλη, γόητρο, γοητεία) του. 
(δ) ______________________ (πιστεύω, υποθέτω) πως θα δεχτεί την πρόταση που του 
έγινε. Δεν θα έχανε με τίποτα τέτοια ευκαιρία. 
(ε) Με τη νέα διακόσμηση ____________________ (μεταμορφώνω, μετατρέπω, 
μετασχηματίζω) εντελώς το σπίτι του. 
(στ) Προσπάθησα να τον _____________________ ( εξετάζω, διερευνώ, βολιδοσκοπώ, 
ανιχνεύω), αλλά δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. 
 
5. Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά με τα αντώνυμα των λέξεων που σας 
δίνονται στην παρένθεση. 
(α) Σε όλους έχει κάνει εντύπωση η ___________________ (έπαρση) που τον 
χαρακτηρίζει, παρά τις μεγάλες επαγγελματικές του επιτυχίες. 
(β) Τον τελευταίο καιρό σκέφτεται να _________________ (περιορίζω) τις εμπορικές 
του δραστηριότητες. 
(γ) Τα γράμματά του είναι εξαιρετικά _________________ (ευανάγνωστα). 
(δ) Στο συμβούλιο μετέχουν και δύο __________________ ( διορισμένος) μέλη από 
τον χώρο των εργαζομένων. 
(ε) Είναι άνθρωπος ιδιόρρυθμος και __________________ (κοινωνικός). 
(στ) Θα είσαι υπεύθυνος για τη (ν) ____________________ (παράδοση) του δέματος. 
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ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ, ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΑΣ.  

Ήβη Χατζηκωνσταντή:  ivi.hadjiconstanti@gmail.com  
Αδάμος Μάρκου:   markou.adamos@cytanet.com.cy  
Ευανθία Χαραλάμπους:  ch_anthie@hotmail.com  
Νικολέτα Λοΐζου:   nikoleta@hands.com.cy   
Παναγιώτα Μιχαήλ:  cyguidance@gmail.com  
Ιωάννα Τσιμούρη:  ioanna.lapithos@gmail.com  
Αστέρω Χατζούδη:   asteroh@hotmail.com  
Μαρία Μυλωνά:  mariamylona@cytanet.com.cy  
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