
 

Εμόηηηα:  Οι διάδξςξι ηξρ Μ. Αλενάμδοξρ (κεθάλαια 34-37) 

ΌΝΟΜΑ:...................................................................................................... ............................. 

 

1) Να ζσμπληρώζεηε ηα κεμά ηοσ παρακάηω κειμέμοσ  

Μεηά ηξμ θάμαηξ ηξρ __________________νέζπαζαμ ζργκοξύζειπ 

αμάμεζα ζηξρπ ____________, με απξηέλεζμα ηξ κοάηξπ μα διαζπαζηεί ζηξ κοάηξπ 

___________ με βαζιλιά ηξμ _____________, ζηξ κοάηξπ _____________ με 

βαζιλιά ηξμ ______________, ζηξ κοάηξπ ηηπ ____________και ηηπ 

________________. ηξμ ελλαδικό ςώοξ νεςώοηζε ηξ βαζίλειξ ηηπ ___________με 

βαζιλιά ηξμ Πύοοξ.  

Οι ποωηεύξρζεπ ηωμ βαζιλίωμ ηηπ Αμαηξλήπ γμώοιζαμ μεγάλη ακμή. Σα κηίοια και ηα 

γλρπηά εκείμηπ ηηπ επξςήπ ήηαμ _________. Ιδιαίηεοη αμάπηρνη είςαμ ηα 

___________. Ο πξλιηιζμόπ αρηήπ ηηπ πεοιόδξρ ξμξμάζηηκε ____________ και 

διαδόθηκε ζε όλα ηα ζημεία ηξρ ηόηε γμωζηξύ κόζμξρ. 

 

 

2) Να ζημειώζεηε Σ για κάθε ζωζηή πρόηαζη και Λ για κάθε λάθος πρόηαζη 

Ο Μ. Αλέναμδοξπ πέθαμε ςωοίπ μα αθήζει διάδξςξ 

Ο Πύοοξπ δημιξύογηζε έμα μεγάλξ βαζίλειξ ζηημ Ήπειοξ με ποωηεύξρζα ηα  

Ιωάμμιμα 

Οι άμθοωπξι λάηοεραμ ηξρπ 12 θεξύπ ηξρ Ολύμπξρ 

Πξλλξί κάηξικξι μιλξύζαμ και έγοαθαμ ηημ ελλημική γλώζζα 

Μεηά ηξ θάμαηξ ηξρ Πύοοξρ, η Ήπειοξπ παοαδόθηκε ζηξρπ παοηιάηεπ 

 

emathima.gr 

 



3) Να κάμεηε ηημ αμηιζηοίτιζη 

Λύζιπξπ      Αζηοξμόμξπ 

Αοίζηαοςξπ      Θεόπ ηηπ Αμαηξλήπ 

άοαπηπ      Γλύπηηπ 

Πξλύβιξπ      Μαθημαηικόπ 

Αοςιμήδηπ         Ιζηξοικόπ 

 

4) Τι ζημαίμει η θράζη «πύρρεια μίκη» και από ποσ βγήκε; 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5) Να ζσμπληρώζεηε ηημ ακροζηοιτίδα ηης Αιγύπηοσ 

Α __ __ __ __                       1. Εκεί ζκξηώθηκε ξ Πύοοξπ 

Ι __ __ __ __                        2. Θεά ηηπ Αιγύπηξρ 

Γ __ __ __ __ __                  3. Όλξι μιλξύζαμ ηημ ελλημιζηική.... 

Τ __ __ __ __ __ __ __        4. Αλλιώπ η ενξςή 

Π__ __ __ __ __ __ __        5. Εκεί βοιζκόηαμ ξ βξμόπ ηξρ Δία ωηήοα 

Σ__ __ __ __ __                   6. Αμαπηύςθηκαμ ιδιαίηεοα ξι ...και ηα γοάμμαηα 

Ο __ __ __ __ __ __ __ __  7.....ηηπ Ρόδξρ (με αοθοξ) 

__ __ __ __                        8. Σξ μεγαλύηεοξ κοάηξπ πξρ ιδούθηκε εκείμη ηημ επξςή 

 

emathima.gr 

 


