Φφλλο δραςτθριοτιτων για τισ ςυνϊνυμεσ και αντίκετεσ λζξεισ
Νεοελλθνικι Γλϊςςα Γϋ Γυμναςίου
Ενότθτα 4
Ονοματεπϊνυμο……………………………………………………………………..
Ποιεσ λζξεισ λζγονται ςυνϊνυμεσ;

Είναι οι λζξεισ που ζχουν περίπου τθν ίδια
ςθμαςία. Π.χ. τεράςτιοσ - πελϊριοσ

Ζχουμε, όμωσ, και τισ Αντίκετεσ δθλ. τισ λζξεισ που
ζχουν αντίκετεσ ςθμαςίεσ. Π.χ. ψθλόσ-κοντόσ,
φψοσ- βάκοσ, μακριά- κοντά……..
Διακρίνονται

Κλιμακωτά αντίκετεσ
Αποτελοφν τα άκρα μιασ
κλίμακασ με ενδιάμεςεσ
διαβακμίςεισ:
Κρφοσ

Δυαδικά αντίκετεσ

Αντίςτροφεσ

Δεν υπάρχει ενδιάμεςθ
διαβάκμιςθ π.χ.

θ μια αντίκετθ
περιγράφει τθ ςχζςθ
που υπάρχει ανάμεςα
ςε δφο ανκρϊπουσ ι
πράγματα και θ άλλθ
περιγράφει τθν ίδια
ςχζςθ αλλά από τθν
πλευρά του άλλου
ατόμου π.χ.

Ελεφκεροσ#ςκλαβωμζνοσ

ηεςτόσ

Δροςερόσ χλιαρόσ

Και τϊρα που τα
μάκαμε καιρόσ να
λφςουμε αςκιςεισ

πουλϊ

αγοράηω

Βρείτε για κακεμιά από τισ παρακάτω
λζξεισ μια τουλάχιςτο ςυνϊνυμθ

Κατθγορϊ………………………………….. γενναίοσ……………………………………
Αμάξι……………………………… γιαλόσ…………………………………… αυγι………………………………
Χαρά…………………………….. γυρεφω…………………………………. Άςπλαχνοσ.......................
Ονομαςτόσ………………………………….. οίκθμα………………………. Κοντά……………………………
Παρακαλϊ………………………………….. ςυμφωνία……………………………… λφπθ…………........
Υποχρζωςθ………………………………… εφκυμοσ…………………………….. ζνωςθ…………………
Να κατατάξετε κλιμακωτά τα παρακάτω
ςυνϊνυμα, τθσ κάκε ομάδασ με λογικι ςειρά

ςυχνά, κάποτε, ςπάνια, ςπανιότατα, ςυνικωσ
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Αρκετοί, πολλοί, μερικοί, ελάχιςτοι, λίγοι
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Κρφο, παγωνιά, ψφχρα, φαρμάκι
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Επικυμία, εντολι, παράκλθςθ, διαταγι
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Κλαίω, κρθνϊ, μοιρολογϊ, οδφρομαι
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ενοχλϊ, πειράηω, παιδεφω, ταλαιπωρϊ, κακοποιϊ
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Στισ παρακάτω παροιμίεσ να ςυμπλθρϊςετε τα κενά χρθςιμοποιϊντασ τθν
αντίκετθ λζξθ από αυτιν που υπογραμμίηεται
 Μαηί με τα ξερά καίγονται και τα ………………………………
 Ήρκαν τα άγρια να διϊξουν τα ………………………………….
 Απ’ τα ψθλά ςτα ……………………………………. Κι απ’ τα ……………………… ςτα λίγα

Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά επιλζγοντασ τθν
κατάλλθλθ λζξθ

Για να
δοφμε

Η τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ορίηει ……………………………………… για τον ζλεγχο των
άλλων τραπεηϊν. ( βουλευτζσ, επιτρόπουσ, ευρωβουλευτζσ)
Τεράςτια …………………………….. ζχουν διατεκεί από τθν Ε.Ε. για ζργα
υποδομισ. (προγράμματα, ψθφίςματα, κονδφλια)
Η γενικι ςυνζλευςθ των φοιτθτϊν εξζδωςε …………………………………
διαμαρτυρίασ για τα τελευταία γεγονότα. (ψιφιςμα, ζκκεςθ, ςυμφωνία)
Το 15μελζσ μακθτικό …………………………….. κα ςυναντθκεί για να εκλζξει το
προεδρείο. (όργανο, ςυμβοφλιο, ςυνζδριο)
Ο οικογενειακόσ μασ ………………………………….. δεν αντζχει ςε μεγάλα ζξοδα.
( προχπολογιςμόσ, απολογιςμόσ, ζλεγχοσ)
Να αντιςτοιχίςετε τθν κάκε λζξθ τθσ Α ομάδασ με μία από τισ λζξεισ τθσ Β
Α
Β
Σοφόσ
Συνοδεφω
Οικονομία
Ευφυισ
Κουράηομαι
Αλαηονικόσ
Ακολουκϊ
Πιςτεφω
Βουτϊ
Φυλάγω
Επάγγελμα
Τροφοδοτϊ
Διαιρϊ
Βυκίηω
Τρζφω
Μοιράηω
Υποκζτω
Αποταμίευςθ
Ανακαλφπτω
Εξαντλοφμαι
Διατθρϊ
Απαςχόλθςθ
περιφανοσ
αποκαλφπτω

Μθν κουνθκείτε
μζχρι να
τελειϊςετε τισ
αςκιςεισ!!!

Μα το κουδοφνι ζχει
κτυπιςει εδϊ και ϊρα!!!

Αποςτολάκθ Αλίκθ

