
 

 

Εκόηεηα: Ο ΘΗΕΑ 

ΌΝΟΜΑ:______________________________________________________________ 

 

1. Να ζσμπληρώζεηε ηα κεμά ηοσ παρακάηω κειμέμοσ 

Ο βαζηιηάξ ηεξ __________, μ Αηγέαξ, γονκώκηαξ θάπμηε από ημ μακηείμ ηςκ __________ 

γκώνηζε ζηεκ __________ ηεκ ________ Από αοημύξ γεκκήζεθε μ _________O βαζηιηάξ 

όμςξ ακαγθάζηεθε κα επηζηνέρεη ζηεκ παηνίδα ημο θαη  πνηκ θύγεη άθεζε θάης από έκακ 

________δώνα γηα ημκ γημ ημο. Ο Θεζέαξ όηακ μεγάιςζε πήνε ηα δώνα θαη πήγε κα ζοκακηήζεη 

ημκ παηένα ημο. ημ δνόμμ _________πμιιμύξ θαθμπμημύξ, __________ θαη 

άγνηα__________ 

 

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

 

α. Ο Μίκςαξ ζοζίαδε 7 κέμοξ θαη 7 κέεξ από ηεκ Αζήκα ζημ Μηκώηαονμ            

β. ηε Νάλμ μ Πμζεηδώκαξ πήνε ηεκ Ανηάδκε γηα γοκαίθα ημο                          

 γ. Η Φαηά ήηακ μία αγνημγμύνμοκα πμο ηνόμαδε ημοξ θαημίθμοξ                         

δ. Σμ παιάηη ημο Μίκςα ημ είπε θαηαζθεοάζεη μ Ίθανμξ                                    

ε. Σμ παιάηη ημο Μίκςα ήηακ ζηε Ρόδμ                                                              

ζη. Σα θαημνζώμαηα ημο Θεζέα έγηκακ ζηε δηαδνμμή Σνμηδίκα-Αζήκα                 

δ. Ο Θεζέαξ λέπαζε κα αιιάλεη ημ πνώμα ηςκ πακηώκ                                        

 

 

3. Να ζσμπληρώζεηε ηημ ακροζηιτοίδα ηοσ ΘΗΣΕΑ 

 

 

Θ  __  __  __  __  __                 1. Ο Θεζέαξ μπήθε ζημ ιαβύνηκζμ με ... 

Η  __  __  __  __                       2. Μεηά ημκ Ηναθιή μ Θεζέαξ ήηακ μ μεγαιύηενμξ....... 

  __  __  __  __                       3. Εθεί πέζακε μ Θεζέαξ 

Ε  __  __  __  __  __  __           4. O Θεζέαξ ήηακ ....ημο βαζηιηά Πηηζέα 

Α __  __  __  __  __  __  __      5. Ο μίημξ ηεξ... 

 __  __  __  __  __  __  __      6. Ο Αηγέαξ έθνορε ημ ζπαζί ημο θαη ηα πνοζά...... 
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4. Να κσκλώζεηε  ηο ζωζηό 

 

 Ο Αηγέαξ έθνορε θάης από έκα βνάπμ:                

 

α. παζί θαη πνοζά ζακδάιηα     β. Χνοζό ζπαζί θαη ηόλμ    γ. ακδάιηα θαη πνοζή πακμπιία 

 

 Ο Μηκώηαονμξ ήηακ ηέναξ με: 

  α. ώμα ηαύνμο θαη ακζνώπηκμ θεθάιη     β. Κεθάιη ηαύνμο θαη ακζνώπηκμ ζώμα 

                                                 γ. Σνία θεθάιηα ηαύνμο 

 

 Η θόνε ημο Μίκςα ιεγόηακ: 

α. Αίζνα                    β. Φαηά              γ. Ανηάδκε 

 

 Ξάπιςκε ημοξ πεναζηηθμύξ ζε έκα ζηδενέκημ θνεβάηη μ: 

 

α.  Πενηθήηεξ               β. θίνςκαξ      γ. Πνμθνμύζηεξ 

 

5. Από ποσ πήρε ηο όμομά ηοσ ηο Αιγαίο πέλαγος; 

6. Από ποσ πήρε ηο όμομά ηοσ ηο Ικάριο πέλαγος 
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