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ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ   
 
 
Α.  Να γράψετε   τα  συνώνυμα  των παρακάτω λέξεων 

 

1. Με  ενοχλεί  ο ηθικός  εκτροχιασμός  των  νέων της  εποχής  μας    

2. To  νέο   βιβλίο  του  συγγραφέα    αποτελεί  μια  κάθοδο  στο  εσωτερικό  
της  ανθρώπινης   ψυχής    

  

3. Η   πυρκαγιά   αποτέφρωσε   μία  μεγάλη  δασική  έκταση   

4. Το   Υπουργείο   Οικονομικών  καταστάλαξε   στην  υιοθέτηση   νέων 
μέτρων 

  

5. Πότε   θα  είσαι   εύκαιρος  να μας  βοηθήσεις  ;      

6. Σε   συγχαίρουμε    για  το  ανδραγάθημά  σου      

7. Αρκετοί   νέοι  επιδιώκουν  την κατοχύρωση   μιας θέσης  στο 
δημόσιο τομέα   

  

8. Αυτά τα σπίτια  έχουν  χτιστεί    σε  επικλινές   έδαφος      

9. Ψυχανεμίζεται   ότι   σύντομα  θα   επέλθει   η  πτώχευση  της χώρας    

10. Έχει  έναν  πραγματικά    ευερέθιστο   χαρακτήρα     

11. Αρκετοί   μαθητές  χωλαίνουν   στα  μαθηματικά  και  στη  νεοελληνική γλ
ώσσα 

  

12. Συμπεριφέρθηκε   με    πρωτόγνωρη  αγνωμοσύνη   

13. Σε  όλες  τις  κρίσιμες   στιγμές   ήταν  αναποφάσιστος   

14. Δε  λογαριάζει   ούτε τους  γονείς  του  , είναι  πραγματικά  αθεόφοβος     

15. Ο  πρωθυπουργός   εξέφρασε  την  ενόχλησή  του  για  τα  εκτεταμένα  επ
εισόδια  

  

16. Πρόκειται   για  ένα  ενθύμιο   από την  επίσκεψή  μου  στην Κίνα     

17. Η  αστυνομία   έλαβε   δρακόντεια  μέτρα  για την  αποφυγή  επεισοδίων    

18. Μας   κοίταζε με ένα    μειδίαμα   στα χείλη     

19. Είναι   επιστήθιος   φίλος  μου    

20. Έχω  την επιστασία   των έργων   
 
  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ   : ......................./25 

 
Β.  Να  γράψετε  τα αντώνυμα  των λέξεων 

 

1. συμμετρικό   σχήμα   

2. δυσοίωνες   ειδήσεις    

3. υπερηφανεύομαι   για   την  καταγωγή μου   

4. εναγκαλίζομαι  τις  απόψεις  του   

5. περιπλέκω  μία   κατάσταση   

6. Η νοσταλγία του  παρελθόντος  δεν 

αποτελούσε  για  εκείνον  μια  φευγαλέα συναισθηματικ

ή κατάσταση 

  

7. Χρειάζεται  επίταση  των  προσπαθειών  μας    

8. Το  γεύμα  που  παρατέθηκε  ήταν  επίσημο   
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9. Η  αίτηση  που  υπέβαλε  ήταν   εμπρόθεσμη   

10. Πειθαρχημένη τάξη   
 
  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ    :   ....................../ 10 

 
Γ. Να     γράψετε  τις   σύνθετες  λέξεις   που  παράγονται   από  τα  ακόλουθα  συνθετικά 

 
 

• νέος  +  γεννιέμαι => 

• σίδηρος + έργο  => 

• κίτρινος + όψη => 

• θάνατος  + φέρω => 

• φέρω  +  φωνή= > 

• α+ πυρ +  βάλλω => 

• καπνός  + δέχομαι  => 

• εχθρός   + πράττω => 

• τάγμα  + άρχω  => 

• τάξη  +  ποιώ => 

• μόνος +  άρχω => 

• δίκη +  αγορεύω => 

• εν+  φυλή => 

• οίκος  +  πεδίο => 

 
  
 
Δ. Χρησιμοποιείστε   τις  ακόλουθες  λόγιες   φράσεις   εκεί  που  πρέπει 
 
αβρόχοις  ποσί ,   άνω   ποταμών ,  αποφράς   ημέρα  ,άκρον   άωτον  ,  γην  και ύδωρ 
,   εν  ριπή  οφθαλμού , πνέω μένεα  ,  επί ταπητος 
 
 

• έθεσαν  το  ζήτημα  ..............................................................και προσπάθησαν 
να  βρουν  λύση 

• εκείνη  την .....................................................έγινε  η 
σφαγή  χιλιάδων   αθώων  ανθρώπων 

• Περάσαμε   όλες  αυτές  τις  περιπέτειες  ..................................................,χωρίς  δηλαδή  
να   υπάρξουν  σημαντικές συνέπειες  

• Αδύνατο  να  δεχτούμε  αυτό που  μας  προτείνεις  , είναι .................................... 
• Ο  θάνατος   ενός  ανασφάλιστου  συμπολίτη μας  είναι το 

...........................................  της  αναλγησίας  του  κράτους 

• Προσέφεραν  στους  αντιπάλους  τους  ....................................................για  να 
αποφύγουν την ταπείνωση 

• .........................................................εναντίον  μου  , επειδή  τόλμησα  να  σχολιάσω 
την  εμφάνισή του 

• Πέρασε  από μπροστά  μας   .....................................................και στη συνέχεια  χάθηκε  
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ   ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ  :   ΤΣΙΑΧΡΗΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 

Α.  Να γράψετε   τα  συνώνυμα  των παρακάτω λέξεων 

 

1. Με  ενοχλεί  ο ηθικός  εκτροχιασμός  των  νέων της  εποχής  μας  παραστράτ

ημα , 

παρέκκλιση 

2. To  νέο   βιβλίο  του  συγγραφέα    αποτελεί  μια  κάθοδο  στο  εσωτερικό

  της  ανθρώπινης   ψυχής    

κατάβαση 

3. Η   πυρκαγιά   αποτέφρωσε   μία  μεγάλη  δασική  έκταση έκαψε 

4. Το   Υπουργείο   Οικονομικών  καταστάλαξε   στην  υιοθέτηση   νέων 

μέτρων 

κατέληξε 

5. Πότε   θα  είσαι   εύκαιρος  να μας  βοηθήσεις  ;    διαθέσιμος 

6. Σε   συγχαίρουμε    για  το  ανδραγάθημά  σου    κατόρθωμα 

7. Αρκετοί   νέοι  επιδιώκουν  την κατοχύρωση   μιας θέσης  στο 

δημόσιο τομέα   

εξασφάλισ

η 

8. Αυτά τα σπίτια  έχουν  χτιστεί    σε  επικλινές   έδαφος    κατηφορικ

ό 

9. Ψυχανεμίζεται   ότι   σύντομα  θα   επέλθει   η  πτώχευση  της χώρας  υποψιάζομ

αι 

10. Έχει  έναν  πραγματικά    ευερέθιστο   χαρακτήρα   ευέξαπτο 

11. Αρκετοί   μαθητές  χωλαίνουν   στα  μαθηματικά  και  στη  νεοελληνική γ

λώσσα 

υστερούν 

12. Συμπεριφέρθηκε   με    πρωτόγνωρη  αγνωμοσύνη αχαριστία 

13. Σε  όλες  τις  κρίσιμες   στιγμές   ήταν  αναποφάσιστος δισταχτικός 

14. Δε  λογαριάζει   ούτε τους  γονείς  του  , είναι  πραγματικά  αθεόφοβος   ασυνείδητο

ς , ασεβής 

15. Ο  πρωθυπουργός   εξέφρασε  την  ενόχλησή  του  για  τα  εκτεταμένα  ε

πεισόδια  

δυσαρέσκει

α 

16. Πρόκειται   για  ένα  ενθύμιο   από την  επίσκεψή  μου  στην Κίνα   αναμνηστικ

ό 

17. Η  αστυνομία   έλαβε   δρακόντεια  μέτρα  για 

την  αποφυγή  επεισοδίων  

αυστηρά 

18. Μας   κοίταζε με ένα    μειδίαμα   στα χείλη   χαμόγελο 

19. Είναι   επιστήθιος   φίλος  μου  εγκάρδιος 

20. Έχω  την επιστασία   των έργων επίβλεψη 

 
  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ   : ......................./25 

 

 

 

Β.  Να  γράψετε  τα αντώνυμα  των λέξεων 
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1. συμμετρικό   σχήμα ασύμμετρο 

2. δυσοίωνες   ειδήσεις  ευοίωνες 

3. υπερηφανεύομαι   για   την  καταγωγή μου ντρέπομαι 

4. εναγκαλίζομαι  τις  απόψεις  του απορρίπτω 

5. περιπλέκω  μία   κατάσταση ξεδιαλύνω 

6. Η νοσταλγία του  παρελθόντος  δεν 

αποτελούσε  για  εκείνον  μια  φευγαλέα συναισθημα

τική κατάσταση 

μόνιμη 

7. Χρειάζεται  επίταση  των  προσπαθειών  μας  χαλάρωση 

8. Το  γεύμα  που  παρατέθηκε  ήταν  επίσημο ανεπίσημο 

9. Η  αίτηση  που  υπέβαλε  ήταν   εμπρόθεσμη εκπρόθεσμη 

10. Πειθαρχημένη τάξη απείθαρχη 

 

  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ    :   ....................../ 10 

 

Γ. Να     γράψετε  τις   σύνθετες  λέξεις   που  παράγονται   από  τα  ακόλουθα  συνθετικά 

 

 

• νέος  +  γεννιέμαι => νεογέννητος 

• σίδηρος + έργο  =>  σιδηρουργός 

• κίτρινος + όψη =>  κιτρινωπός 

• θάνατος  + φέρω => θανατηφόρος 

• φέρω  +  φωνή= >φερέφωνο 

• α+ πυρ +  βάλλω =>   απυρόβλητος 

• καπνός  + δέχομαι  =>καπνοδόχος 

• εχθρός   + πράττω =>εχθροπραξία 

• τάγμα  + άρχω  =>ταγματάρχης 

• τάξη  +  ποιώ =>τακτοποιώ 

• μόνος +  άρχω =>  μονάρχης 

• δίκη +  αγορεύω =>  δικηγόρος 

• εν+  φυλή =>εμφύλιος 

• οίκος  +  πεδίο =>οικόπεδο 

 

  

 

Δ. Χρησιμοποιείστε   τις  ακόλουθες  λόγιες   φράσεις   εκεί  που  πρέπει 

 

  
 

 

• έθεσαν  το  ζήτημα επί ταπητος και προσπάθησαν να  βρουν  λύση 

• εκείνη  την αποφράδα    ημέρα  έγινε  η σφαγή  χιλιάδων   αθώων  ανθρώπων 

• Περάσαμε   όλες  αυτές  τις  περιπέτειες αβρόχοις  ποσί,  χωρίς  δηλαδή  να   υπάρξουν 

 σημαντικές  συνέπειες  

• Αδύνατο  να  δεχτούμε  αυτό που  μας  προτείνεις  , είναι άνω   ποταμών 
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• Ο  θάνατος   ενός  ανασφάλιστου  συμπολίτη μας  είναι 

το άκρον   άωτον  της  αναλγησίας  του  κράτους 

• Προσέφεραν  στους  αντιπάλους  τους  γην  και ύδωρ για  να αποφύγουν την 

ταπείνωση 

• πνέει   μένεα  εναντίον  μου  , επειδή  τόλμησα  να  σχολιάσω την  εμφάνισή του 

• Πέρασε  από μπροστά  μας εν  ριπή  οφθαλμού   και στη συνέχεια  χάθηκε  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.  Να γράψετε   τα  συνώνυμα  των παρακάτω λέξεων 

 

1. Περιστοιχιζόταν  από  δημοσιογράφους   
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2. H   μουσική  είναι    βάλσαμο   στην ψυχή των πονεμένων 

ανθρώπων   

 

3. Περιμένουμε  την  ετυμηγορία  του  λαού  στις  εκλογές   

4. Η  επιρροή  του κόμματος    στους  πολίτες    

φθίνει   διαρκώς   

 

5. βαλσαμώνει   πουλιά  και  τα  πουλάει     

6. Το  καθεστώς  προχώρησε   σε   δήμευση   των   

περιουσιακών στοιχείων  πολλών   δημοκρατικών  πολιτών   

 

7. Υπήρξε   διασπορά    ανησυχητικών ειδήσεων  

8. Διαστολή    της καρδιάς      

9. Αυτό   έγινε  με  δική  μου  υπαιτιότητα  

10. Ξένοι     διαφεντεύουν    το   λαό  μας   

11. Αποκαλύφθηκε   σκευωρία  η  οποία  απέβλεπε   στην  

ανατροπή  του  πολιτεύματος  

 

12. Αντιμετωπίζω κάποιον  με  δυσμένεια  

13. Πολλοί   παραλληλίζουν    την πολιτική  με τη  θρησκευτική  

πίστη    

 

14. Κάναμε  μία  εκτενή  αναφορά   στα  γεγονότα  της  εποχής  

εκείνης 

 

15. Ο  τόπος   βυθίστηκε   στην  αμάθεια  και  στην  αβελτηρία   

16. Η  φωτιά    διαδόθηκε   ακαριαία   

17. Γριφώδης   λόγος   

18. Με  την  έλευση  της άνοιξης  αισθάνομαι  άλλος άνθρωπος    

19. Ο  υπουργός  είχε  αλλεπάλληλες  συσκέψεις  

20. Τα  βιβλία  της  Πηνελόπης  Δέλτα  ήταν το  

προσφιλές ανάγνωσμα  των  νέων 

 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ   : ......................./20 

 

Β.  Να  γράψετε  τα αντώνυμα  των λέξεων 

Συντονισμός   δραστηριοτήτων  

Ιάσιμη   ασθένεια   

Διαστολή   της καρδιάς  

Αίθριος   ουρανός  

Λαομίσητος   πολιτικός  

Αποσυσπείρωση   των οπαδών του 

κόμματος 

 

Ασχολείται  με τον  αθλητισμό  σποραδικά  

Εξακολούθηση  του  αγώνα  παρά  τη  

βροχή 

 

Όψιμο   ενδιαφέρον  για   την  επίλυση  

του  προβλήματος 

 

Πουριτανός  άνθρωπος  
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Γ. Να  γράψετε επίθετα   ομόρριζα με τις ακόλουθες λέξεις , που να έχουν πρώτο 

συνθετικό τους το στερητικό  α [αν]  

1. κλονισμός  

2. έλεγχος  

3. αποσπώμαι  

4. αισθάνομαι  

5. αλγώ  

6. φθείρω  

7. πείθω  

8. ακολουθώ  

9. συστέλλω  

10. ελεώ  

 

 

Δ. Να γράψετε   ένα ομόρριζο ουσιαστικό   για κάθε ρήμα που ακολουθεί 

• εκπίπτω     η  ..................................... 

• εκχωρώ      η  ....................................... 

• εξαίρω        η  .......................................... 

• εκτίω      η  ........................................... 

• κομίζω    το ....................................... 

• συνάπτω   η ................................. 

• συρρέω    η  ................................. 

• εκκρίνω   η .............................................. 

• εκκενώνω    η  ......................................... 

• κρούω        το   ............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.  Να γράψετε   τα  συνώνυμα  των παρακάτω λέξεων 

 

1. Περιστοιχιζόταν  από  δημοσιογράφους  περικυκλωνόταν , 
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περιτριγυριζόταν 

2. H   μουσική  είναι    βάλσαμο   στην ψυχή των πονεμένων 

ανθρώπων   

φάρμακο  , 

παρηγοριά 

3. Περιμένουμε  την  ετυμηγορία  του  λαού  στις  εκλογές  κρίση ,απόφαση 

4. Η  επιρροή  του κόμματος    στους  πολίτες    

φθίνει   διαρκώς   

αποδυναμώνεται 

5. βαλσαμώνει   πουλιά  και  τα  πουλάει    ταριχεύει 

6. Το  καθεστώς  προχώρησε   σε   δήμευση   των   

περιουσιακών στοιχείων  πολλών   δημοκρατικών  πολιτών   

κατάσχεση 

7. Υπήρξε   διασπορά    ανησυχητικών ειδήσεων διάδοση 

8. Διαστολή    της καρδιάς     διόγκωση 

9. Αυτό   έγινε  με  δική  μου  υπαιτιότητα ευθύνη 

10. Ξένοι     διαφεντεύουν    το   λαό  μας  διοικούν 

11. Αποκαλύφθηκε   σκευωρία  η  οποία  απέβλεπε   στην  

ανατροπή  του  πολιτεύματος  

πλεκτάνη 

12. Αντιμετωπίζω κάποιον  με  δυσμένεια εχθρότητα 

13. Πολλοί   παραλληλίζουν    την πολιτική  με τη  

θρησκευτική  πίστη    

συγκρίνουν , 

παραβάλλουν 

14. Κάναμε  μία  εκτενή  αναφορά   στα  γεγονότα  της  

εποχής  εκείνης 

αναλυτική 

15. Ο  τόπος   βυθίστηκε   στην  αμάθεια  και  στην  αβελτηρία  ανοησία ,μωρία 

16. Η  φωτιά    διαδόθηκε   ακαριαία  αστραπιαία 

17. Γριφώδης   λόγος  αινιγματικός 

18. Με  την  έλευση  της άνοιξης  αισθάνομαι  άλλος 

άνθρωπος   

ερχομό ,άφιξη 

19. Ο  υπουργός  είχε  αλλεπάλληλες  συσκέψεις συνεχόμενες 

20. Τα  βιβλία  της  Πηνελόπης  Δέλτα  ήταν το  

προσφιλές ανάγνωσμα  των  νέων 

αγαπητό 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ   : ......................./20 

Β.  Να  γράψετε  τα αντώνυμα  των λέξεων 

Συντονισμός   δραστηριοτήτων αποσυντονισμός 

Ιάσιμη   ασθένεια  ανίατη 

Διαστολή   της καρδιάς συστολή 

Αίθριος   ουρανός νεφελώδης 

Λαομίσητος   πολιτικός δημοφιλής 

Αποσυσπείρωση   των οπαδών του 

κόμματος 

συσπείρωση 

Ασχολείται  με τον  αθλητισμό  σποραδικά συστηματικά 

Εξακολούθηση  του  αγώνα  παρά  τη  

βροχή 

διακοπή 

Όψιμο   ενδιαφέρον  για   την  επίλυση  

του  προβλήματος 

πρώιμο 
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Πουριτανός  άνθρωπος προοδευτικός 

 

 

Γ. Να  γράψετε επίθετα   ομόρριζα με τις ακόλουθες λέξεις , που να έχουν πρώτο 

συνθετικό τους το στερητικό  α [αν]  

1. κλονισμός ακλόνητος 

2. έλεγχος ανεξέλεγκτος 

3. αποσπώμαι αναπόσπαστος 

4. αισθάνομαι αναίσθητος 

5. αλγώ ανάλγητος 

6. φθείρω άφθαρτος 

7. πείθω απειθής  

8. ακολουθώ ανακόλουθος 

9. συστέλλω ασύστολος 

10. ελεώ ανελέητος 

 

 

Δ. Να γράψετε   ένα ομόρριζο ουσιαστικό   για κάθε ρήμα που ακολουθεί 

• εκπίπτω     η έκπτωση 

• εκχωρώ      η  εκχώρηση 

• εξαίρω        η  έξαρση 

• εκτίω      η  έκτιση 

• κομίζω    το  κόμιστρο 

• συνάπτω   η  σύναψη 

• συρρέω    η  συρροή 

• εκκρίνω   η   έκκριση 

• εκκενώνω    η  εκκένωση 

• κρούω        το  κρούσμα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ  ΑΣΚΗΣΕΙΣ       
 
Επιμέλεια   ασκήσεων  και  απαντήσεων :   Κώστας  Τσιαχρής  
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Α.  Να   γράψετε  τα  συνώνυμα   των λέξεων  με  τα  έντονα  γράμματα 
 

1.         Είναι   εξαιρετικά   δύσκολη  η  δραπέτευση  από  

τον  καταναλωτικό   τρόπο  ζωής    

 

2.         Το  μεγαλύτερο  ελάττωμά  του  είναι   

η   φυγοπονία  του 

 

3.         Η  επίτευξη του στόχου  απαιτεί  τη  σύμπραξη  

πολλών  ανθρώπων  με  διαφορετικές  ικανότητες 

 

4.         Με   εντυπωσιάζει  η  φιλαλήθειά   σου  

5.         Υπήρξαν  πολλές  έριδες  μεταξύ  τους    

6.         Μόλις  τελείωσαν  οι  εξετάσεις   ένιωσε  

πραγματικά ξέγνοιαστος 

 

7.         Πάψε  να   εκθειάζεις   τέτοιου  είδους   

απάνθρωπες  συμπεριφορές 

 

8.         Η   πρόκληση  της  ζημιάς  ήταν   εσκεμμένη  από   

την  πλευρά  του 

 

9.         Αν  και τον   βοήθησαν με όλη τους  την  ψυχή , 

φάνηκε αγνώμονας   απέναντί τους   

 

10.     Η  τιμή   περιλαμβάνει  και   δωρεάν   ξενάγηση   

στους  αρχαιολογικούς  χώρους 

 

11.     Η   εγκατάλειψη   στη   μέση  του  αγώνα  

αποτελεί ένδειξη    της   αδυναμίας   του  ως παίκτη 

 

12.     Προσκόμισαν  ακλόνητες  αποδείξεις  για  την  

αθωότητα  του  κατηγορουμένου 

 

13.     Είναι  υπόλογος  για  ό,τι  συνέβη  και   πρέπει  

να λογοδοτήσει 

 

14.     Η   κλίση  του  προς  τα  μαθηματικά   είναι  εγγενής  

15.     Έκανε   μία  νύξη  πάνω  στο  θέμα   ,χωρίς να  

αναφέρει  περισσότερα  πράγματα 

 

16.     Οι   συνθήκες  είναι  κατάλληλες  για  την  

πραγματοποίηση   της  αξιολόγησης 

 

17.     Έκαναν  μία  σχοινοτενή   αναφορά    σε  όσα  είχαν  

συμβεί  μέχρι  εκείνη τη  στιγμή 

 

18.     Στην  αρχή  αντιμετώπισε  

προβλήματα  προσαρμογής στο  νέο  σχολικό  

περιβάλλον , αλλά  σύντομα  τα  ξεπέρασε 

 

19.     Απέφυγε   αριστοτεχνικά   την  επίθεση  

20.     Η  ανάκριση  ήταν   εξονυχιστική   
 
Β.  Να   γράψετε  τα  αντώνυμα   των  λέξεων  που   ακολουθούν 
 

 

 
1.   

Θα  προηγηθούν  όσοι   υπέβαλαν  έγκαιρα  αίτηση  

 

 
2.   

Κατευνάζω  τα  πνεύματα  
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3.   

Η   επίδραση  της  ζέστης   ήταν   ευεργετική  για  

τις  καλλιέργειες 

 

 

 
4.   

Αψήφησε   τον   κίνδυνο  

 

 
5.   

Η  δουλειά  του  δεν  είναι   συναφής  με το  πτυχίο 

του     

 

 

 
6.   

Διασάλευση   της   κοινωνικής   γαλήνης   

 

 
7.   

Η   προσέγγισή  του  στο  ζήτημα  του  σχολικού  

εκφοβισμού   είναι   επιφανειακή 

 

 

 
8.   

Ελλειμματικός    προϋπολογισμός   

 

 
9.   

Το  συνέδριο  πραγματοποιήθηκε  ερήμην  

τεσσάρων  σπουδαίων   Πανεπιστημιακών 

 

 

 
10.   

Αθόρυβη    διαδήλωση  

 
Γ. Με   το   α   και  β  συνθετικό  των  παρακάτω  λέξεων  να   σχηματίσετε  μία   
καινούργια  σύνθετη  λέξη 
 

 Με το  α  συνθετικό Με το  β΄ συνθετικό 

ιππόδρομος   

φυγόπονος   

μετριοπαθής   

ματαιόδοξος   

λιποθυμία   
 
Δ. Να    εντοπίσετε  και  να   διορθώσετε  τα  λάθη  που  υπάρχουν   στις 
 ακόλουθες  φράσεις  που  προέρχονται  από  δοκίμια   μαθητών 
 

1.       Το  θέμα   θα    επεξεργαστεί   από  την   ομάδα   μαθητών  του  σχολείου  μας   
2.       Κατ’ αρχήν  ,  αξίζει  να   εστιάσουμε  την  προσοχή  μας   στην  έλλειψη  μέριμνας  από  

την πλευρά  της  πολιτείας 
3.       Πρέπει  να   δημιουργηθεί  μία  επιτροπή  για  την   υπολόγιση   των    συνεπειών   του  

οικολογικού    προβλήματος   
4.       Το πιο  επουσιώδες   είναι   να  στρέψουμε  την  προσοχή  μας   στην  αντιμετώπιση   

του  προβλήματος 
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5.       Αυτό  το  φαινόμενο  υποθάλπτει    τους  πόθους   εκείνων  που  επιθυμούν   το   
σκοταδισμό 

6.       Κύριε  δήμαρχε  , σας   επιστούμε  την  προσοχή   όσον  αφορά    το   πρόβλημα  που  
αναφέρθηκε  παραπάνω 
 

7.       Συχνά     τίθονται     πολλά   ζητήματα  τα  οποία   απαιτούν    σωστή  αντιμετώπιση  
από  τη  μεριά  της  πολιτείας   

Δημοσιεύτηκε 2nd July 2014 από τον χρήστη Κώστας Τσια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ  ΑΣΚΗΣΕΙΣ       
 
Επιμέλεια   ασκήσεων  και  απαντήσεων :   Κώστας  Τσιαχρής  
 

https://plus.google.com/100400631382925431315
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Α.  Να   γράψετε  τα  συνώνυμα   των λέξεων  με  τα  έντονα  γράμματα 
 

1.         Είναι   εξαιρετικά   δύσκολη  η  δραπέτευση  από  

τον  καταναλωτικό   τρόπο  ζωής    

 

2.         Το  μεγαλύτερο  ελάττωμά  του  είναι   

η   φυγοπονία  του 

 

3.         Η  επίτευξη του στόχου  απαιτεί  τη  σύμπραξη  

πολλών  ανθρώπων  με  διαφορετικές  ικανότητες 

 

4.         Με   εντυπωσιάζει  η  φιλαλήθειά   σου  

5.         Υπήρξαν  πολλές  έριδες  μεταξύ  τους    

6.         Μόλις  τελείωσαν  οι  εξετάσεις   ένιωσε  

πραγματικά ξέγνοιαστος 

 

7.         Πάψε  να   εκθειάζεις   τέτοιου  είδους   

απάνθρωπες  συμπεριφορές 

 

8.         Η   πρόκληση  της  ζημιάς  ήταν   εσκεμμένη  από   

την  πλευρά  του 

 

9.         Αν  και τον   βοήθησαν με όλη τους  την  ψυχή , 

φάνηκε αγνώμονας   απέναντί τους   

 

10.     Η  τιμή   περιλαμβάνει  και   δωρεάν   ξενάγηση   

στους  αρχαιολογικούς  χώρους 

 

11.     Η   εγκατάλειψη   στη   μέση  του  αγώνα  

αποτελεί ένδειξη    της   αδυναμίας   του  ως παίκτη 

 

12.     Προσκόμισαν  ακλόνητες  αποδείξεις  για  την  

αθωότητα  του  κατηγορουμένου 

 

13.     Είναι  υπόλογος  για  ό,τι  συνέβη  και   πρέπει  

να λογοδοτήσει 

 

14.     Η   κλίση  του  προς  τα  μαθηματικά   είναι  εγγενής  

15.     Έκανε   μία  νύξη  πάνω  στο  θέμα   ,χωρίς να  

αναφέρει  περισσότερα  πράγματα 

 

16.     Οι   συνθήκες  είναι  κατάλληλες  για  την  

πραγματοποίηση   της  αξιολόγησης 

 

17.     Έκαναν  μία  σχοινοτενή   αναφορά    σε  όσα  είχαν  

συμβεί  μέχρι  εκείνη τη  στιγμή 

 

18.     Στην  αρχή  αντιμετώπισε  

προβλήματα  προσαρμογής στο  νέο  σχολικό  

περιβάλλον , αλλά  σύντομα  τα  ξεπέρασε 

 

19.     Απέφυγε   αριστοτεχνικά   την  επίθεση  

20.     Η  ανάκριση  ήταν   εξονυχιστική   
 
Β.  Να   γράψετε  τα  αντώνυμα   των  λέξεων  που   ακολουθούν 
 

 

 
1.   

Θα  προηγηθούν  όσοι   υπέβαλαν  έγκαιρα  αίτηση  

 

 
2.   

Κατευνάζω  τα  πνεύματα  
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3.   

Η   επίδραση  της  ζέστης   ήταν   ευεργετική  για  

τις  καλλιέργειες 

 

 

 
4.   

Αψήφησε   τον   κίνδυνο  

 

 
5.   

Η  δουλειά  του  δεν  είναι   συναφής  με το  πτυχίο 

του     

 

 

 
6.   

Διασάλευση   της   κοινωνικής   γαλήνης   

 

 
7.   

Η   προσέγγισή  του  στο  ζήτημα  του  σχολικού  

εκφοβισμού   είναι   επιφανειακή 

 

 

 
8.   

Ελλειμματικός    προϋπολογισμός   

 

 
9.   

Το  συνέδριο  πραγματοποιήθηκε  ερήμην  

τεσσάρων  σπουδαίων   Πανεπιστημιακών 

 

 

 
10.   

Αθόρυβη    διαδήλωση  

 
Γ. Με   το   α   και  β  συνθετικό  των  παρακάτω  λέξεων  να   σχηματίσετε  μία   
καινούργια  σύνθετη  λέξη 
 

 Με το  α  συνθετικό Με το  β΄ συνθετικό 

ιππόδρομος   

φυγόπονος   

μετριοπαθής   

ματαιόδοξος   

λιποθυμία   
 
Δ. Να    εντοπίσετε  και  να   διορθώσετε  τα  λάθη  που  υπάρχουν   στις 
 ακόλουθες  φράσεις  που  προέρχονται  από  δοκίμια   μαθητών 
 

1.       Το  θέμα   θα    επεξεργαστεί   από  την   ομάδα   μαθητών  του  σχολείου  μας   
2.       Κατ’ αρχήν  ,  αξίζει  να   εστιάσουμε  την  προσοχή  μας   στην  έλλειψη  μέριμνας  από  

την πλευρά  της  πολιτείας 
3.       Πρέπει  να   δημιουργηθεί  μία  επιτροπή  για  την   υπολόγιση   των    συνεπειών   του  

οικολογικού    προβλήματος   
4.       Το πιο  επουσιώδες   είναι   να  στρέψουμε  την  προσοχή  μας   στην  αντιμετώπιση   

του  προβλήματος 
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5.       Αυτό  το  φαινόμενο  υποθάλπτει    τους  πόθους   εκείνων  που  επιθυμούν   το   
σκοταδισμό 

6.       Κύριε  δήμαρχε  , σας   επιστούμε  την  προσοχή   όσον  αφορά    το   πρόβλημα  που  
αναφέρθηκε  παραπάνω 
 

7.       Συχνά     τίθονται     πολλά   ζητήματα  τα  οποία   απαιτούν    σωστή  αντιμετώπιση  
από  τη  μεριά  της  πολιτείας   

Δημοσιεύτηκε 2nd July 2014 από τον χρήστη Κώστας Τσια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Α.  Να   γράψετε  τα  συνώνυμα   των λέξεων  με  τα  έντονα  γράμματα 
 

1.         Είναι   εξαιρετικά   δύσκολη  η  δραπέτευση  από  απόδραση 

https://plus.google.com/100400631382925431315
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τον  καταναλωτικό   τρόπο  ζωής   

2.         Το  μεγαλύτερο  ελάττωμά  του  είναι   

η   φυγοπονία  του 

οκνηρία 

3.         Η  επίτευξη του στόχου  απαιτεί  τη  σύμπραξη  

πολλών  ανθρώπων  με  διαφορετικές  ικανότητες 

συνεργασία 

4.         Με   εντυπωσιάζει  η  φιλαλήθειά   σου ειλικρίνεια 

5.         Υπήρξαν  πολλές  έριδες  μεταξύ  τους  φιλονικίες 

6.         Μόλις  τελείωσαν  οι  εξετάσεις   ένιωσε  

πραγματικά ξέγνοιαστος 

ανέμελος 

7.         Πάψε  να   εκθειάζεις   τέτοιου  είδους   

απάνθρωπες  συμπεριφορές 

εγκωμιάζεις 

8.         Η   πρόκληση  της  ζημιάς  ήταν   εσκεμμένη  από   

την  πλευρά  του 

σκόπιμη 

9.         Αν  και τον   βοήθησαν με όλη τους  την  ψυχή , 

φάνηκε αγνώμονας   απέναντί τους  

αχάριστος 

10.     Η  τιμή   περιλαμβάνει  και   δωρεάν   ξενάγηση   

στους  αρχαιολογικούς  χώρους 

περικλείει 

11.     Η   εγκατάλειψη   στη   μέση  του  αγώνα  

αποτελεί ένδειξη    της   αδυναμίας   του  ως παίκτη 

σημάδι 

12.     Προσκόμισαν  ακλόνητες  αποδείξεις  για  την  

αθωότητα  του  κατηγορουμένου 

ατράνταχτες 

13.     Είναι  υπόλογος  για  ό,τι  συνέβη  και   πρέπει  

να λογοδοτήσει 

απολογηθεί 

14.     Η   κλίση  του  προς  τα  μαθηματικά   είναι  εγγενής έμφυτη 

15.     Έκανε   μία  νύξη  πάνω  στο  θέμα   ,χωρίς να  

αναφέρει  περισσότερα  πράγματα 

υπαινιγμό 

16.     Οι   συνθήκες  είναι  κατάλληλες  για  την  

πραγματοποίηση   της  αξιολόγησης 

πρόσφορες 

17.     Έκαναν  μία  σχοινοτενή   αναφορά    σε  όσα  είχαν  

συμβεί  μέχρι  εκείνη τη  στιγμή 

διεξοδική 

18.     Στην  αρχή  αντιμετώπισε  

προβλήματα  προσαρμογής στο  νέο  σχολικό  

περιβάλλον , αλλά  σύντομα  τα  ξεπέρασε 

εγκλιματισμού 

19.     Απέφυγε   αριστοτεχνικά   την  επίθεση επιδέξια 

20.     Η  ανάκριση  ήταν   εξονυχιστική  λεπτομερής 
 
Β.  Να   γράψετε  τα  αντώνυμα   των  λέξεων  που   ακολουθούν 
 

1.   Θα  προηγηθούν  όσοι   υπέβαλαν  έγκαιρα  αίτηση ακολουθήσουν 

2.   Κατευνάζω  τα  πνεύματα εξάπτω 

3.   Η   επίδραση  της  ζέστης   ήταν   ευεργετική  για  

τις  καλλιέργειες 

καταστροφική 

4.   Αψήφησε   τον   κίνδυνο υπολόγισε 

5.   Η  δουλειά  του  δεν  είναι   συναφής  με το  πτυχίο 

του    

άσχετη 

6.   Διασάλευση   της   κοινωνικής   γαλήνης  εξισορρόπηση 
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7.   Η   προσέγγισή  του  στο  ζήτημα  του  σχολικού  

εκφοβισμού   είναι   επιφανειακή 

ουσιώδης 

8.   Ελλειμματικός    προϋπολογισμός  πλεονασματικός 

9.   Το  συνέδριο  πραγματοποιήθηκε  ερήμην  

τεσσάρων  σπουδαίων   Πανεπιστημιακών 

παρουσία 

10.   Αθόρυβη    διαδήλωση θορυβώδης 

 
Γ. Με   το   α   και  β  συνθετικό  των  παρακάτω  λέξεων  να   σχηματίσετε  μία   
καινούργια  σύνθετη  λέξη 
 

 Με το  α  συνθετικό Με το  β΄ συνθετικό 

ιππόδρομος έφιππος δρομολόγιο 

φυγόπονος διαφυγή πονοκέφαλος 

μετριοπαθής αναμέτρηση συμπάθεια 

ματαιόδοξος ματαιοπονώ δοξολογία 

λιποθυμία υπόλοιπο εύθυμος 
 
Δ. Να    εντοπίσετε  και  να   διορθώσετε  τα  λάθη  που  υπάρχουν   στις  
ακόλουθες  φράσεις  που  προέρχονται  από  δοκίμια   μαθητών 
 

1.       Το  θέμα   θα    επεξεργαστεί   [θα   τύχει   επεξεργασίας  ]  από  την   ομάδα   μαθητών  
του  σχολείου  μας  

2.       Κατ’ αρχήν  [Κατ’ αρχάς]   ,  αξίζει  να   εστιάσουμε  την  προσοχή  μας   στην  έλλειψη  
μέριμνας  από  την πλευρά  της  πολιτείας 

3.       Πρέπει  να   δημιουργηθεί  μία  επιτροπή  για  την   υπολόγιση   [υπολογισμό] των    
συνεπειών   του  οικολογικού    προβλήματος   

4.       Το πιο  επουσιώδες   [ουσιώδες] είναι   να  στρέψουμε  την  προσοχή  μας   στην  
αντιμετώπιση   του  προβλήματος 

5.       Αυτό  το  φαινόμενο  υποθάλπτει    [υποθάλπει] τους  πόθους   εκείνων  που  
επιθυμούν   το   σκοταδισμό 

6.       Κύριε  δήμαρχε  , σας   επιστούμε  [εφιστούμε]  την  προσοχή   όσον  αφορά    το   
πρόβλημα  που  αναφέρθηκε  παραπάνω 

7.       Συχνά     τίθονται     [τίθενται  ] πολλά   ζητήματα  τα  οποία   απαιτούν    σωστή  
αντιμετώπιση  από  τη  μεριά  της  πολιτείας  
 
 
 


