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Νίκος Σιώχος 

Λεξιλόγιο 
παράγωγες 
σύνθετες 

συνώνυμες 
αντώνυμες  

 

5η ΕΝΟΤΗΤΑ 
28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 
 

Βάλε √ στην πρόταση που ταιριάζει με την ερμηνεία της λέξης: 
 

Χιονοστιβάδα: μεγάλο κομμάτι από χιόνι που κόβεται και κατεβαίνει στις 

πλαγιές ενός βουνού 

 Έριξε πολύ χιόνι εχτές το βράδυ. 

 Τους  ορειβάτες τους πλάκωσε ένα μεγάλο κομμάτι χιόνι. 

 
 
 

ανακοινωθέν : επίσημη γνωστοποίηση μιας είδησης, σε έκτακτη ανάγκη. 

 Το σχολείο ζήτησε συνάντηση με τους γονείς. 

 υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προέβλεψε μεγάλη κακοκαιρία. 

 
 
 

άρβυλα:  μποτάκια στρατιωτικά.  

 Για να πας στα χιόνια πρέπει να είσαι καλά προετοιμασμένος. 

 Το καλοκαίρι κυκλοφορώ με πέδιλα. 

 
 
 

ανάβαση : η πορεία προς τα πάνω, το ανέβασμα. 

 Μου αρέσει η βόλτα στα βουνά του χωριού μου. 

 Το χωρίο της μητέρας μου είναι πεδινό. 

 
 
 

παράρτημα : έκτακτη έκδοση 

 Ο κύριος μας είπε ότι θα πάμε εκδρομή. 

 Η κυβέρνηση παραιτήθηκε ξαφνικά. 
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Νίκος Σιώχος 

 
Αντιστοίχισε τις συνώνυμες και γράψε τις αντίθετες λέξεις 
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αδιάβατα .................... 

ανακοινωθέν    διώχνομαι 
 

ανάβαση .................... 

απωθούμαι    κάλεσμα  
 

αποχαιρετώ .................... 

επιστράτευση    συνοδεύω 
 

ανεπαρκή .................... 

ελευθερία    συγχωριανός 
 

αδιαφορώ .................... 

πατριώτης    ανεξαρτησία 
 

τρομοκρατία .................... 

 
Γράψε όσες από τις παραπάνω λέξεις χρειάζονται 

 Οι στρατιώτες  …………………….. τους φίλους τους και ύστερα πήραν άλλους 

στρατιώτες να πάνε στον πόλεμο. 

 Τα μέτρα ήταν ……………………….. και δε βοήθησαν τον κόσμο. 

 Οι ……………………… αγωνίζονται πάντα για την …………………………….. 

 Ο στρατός κήρυξε το λαό σε  ……………………….  

 Η κυβέρνηση έβγαλε …………………….. για έκτακτη κατάσταση.  

 Οι ελληνικές δυνάμεις ……………………….τους εχθρούς προς τη θάλασσα.  

 
Να σχηματίσεις δύο παράγωγα και μια σύνθετη από τις παρακάτω λέξεις : 

 παράγωγη παράγωγη σύνθετη 

ειρήνη ………………………. ………………………. ………………………. 

πόλεμος ………………………. ………………………. ………………………. 

κατοχή ………………………. ………………………. ………………………. 

ελευθερία ………………………. ………………………. ………………………. 

δημοκρατία ………………………. ………………………. ………………………. 

γιορτή ………………………. ………………………. ………………………. 
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