
 

Εκόηεηα: Μοθεκασθόξ πμιηηηζμόξ 

ΌΝΟΜΑ:___________________________________________________ 

 

1. Να ζσμπληρώζεηε ηα κεμά ηοσ παρακάηω κειμέμοσ. 

Οη Απαημί, έκαξ κέμξ ιαόξ, εγθαηαζηάζεθακ ζηεκ θεκηνηθή θαη ___________ Ειιάδα θαη 

δεμημύνγεζακ έκακ κέμ πμιηηηζμό πμο μκμμάδεηαη ___________ Κύνηα αζπμιία ημοξ ήηακ ημ 

__________ όπμο με ηα θανάβηα ημοξ ηαλίδεοακ ζε όιε ηε _____________ 

Η __________ήηακ πηηζμέκε ζε έκα ιόθμ θαη ήηακ πενηηνηγονηζμέκε από γενά 

_________Ήηακ ηόζμ μεγάια πμο μέπνη θαη ζήμενα ηα μκμμάδμοκ ___________Σεκ μεγάιε 

πύιε ηεκ ζηόιηδακ δύμ ___________γη αοημ θαη μκμμάδεηαη___________ 

Μέζα ζηεκ αθνόπμιε βνηζθόηακ ημ __________, όπμο θαημηθμύζε μ __________ με ηεκ 

μηθμγέκεηά ημο. Εθεί ήηακ ημπμζεηεμέκμξ μ __________ ημο βαζηιηά θαη ζηε μέζε ήηακ μία 

ζηνμγγοιή ___________Δίπια από ημ μέγανμ οπήνπακ πμιιά ___________θαη________γηα 

ηε βαζηιηθή μηθμγέκεηα. 

 

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

 

α. Η πόιε ηςκ Μοθεκώκ ήηακ πηηζμέκε μέζα ζηεκ αθνόπμιε                              

β. Οη Μοθεκαίμη αζπμιήζεθακ θονίςξ με ημ εμπόνημ                                       

γ. Η πνώηε ειιεκηθή γναθή ήηακ ε Γναμμηθή Α΄                                                     

δ. Ο βαζηιηάξ δεκ είπε μεγάιε ελμοζία                                                                      

ε. Οη Μοθεκαίμη ιάηνεοακ ηε Μεγάιε Θεά θαη πμιιμύξ ζεμύξ ημο Οιύμπμο   

ζη. Οη ημηπμγναθίεξ απεηθόκηδακ ζθεκέξ από ηε θύζε                                           

δ. Οη γιύπηεξ έθηηαπκακ μηθνά αγάιμαηα από πειό θαη ειεθακηόδμκημ             

 

 

3. Κσκλώμω ηο ζωζηό 

 

 Οη Μοθεκαίμη έπαηνκακ από ηεκ Κύπνμ : 

α.  Χαιθό                  β. Χνοζό                 γ. Πεηνέιαημ 

 

 Ο βαζηιηάξ θαιμύζε ημκ ιαό: 

α. ημ ακάθημνμ      β. ηεκ αγμνά       γ. ημ μέγανμ 

 

 Σμ πνόζςπμ ηςκ κεθνώκ ημ ζθέπαδακ με: 

α. Πνμζςπίδεξ        β. Κηενίζμαηα       γ. Πμιύπνςμα οθάζμαηα  

 

 Οη Μοθεκαίμη ιάηνεοακ ηε: 

α. Μεγάιε Θεά        β. Σε Θεά ηεξ γμκημόηεηαξ       γ. Μεγάιε Φύζε 



 

4. Σσμπλήρωζε ηημ ακροζηιτοίδα ηης Ακρόπολης 

 

Α __  __  __  __  __  __  __                1. Χηίζηεθε πάκς ζε ιόθμ 

Κ  __  __  __  __  __  __  __  __  __   2. Σα ημπμζεημύζακ δίπια ζημοξ κεθνμύξ 

Ρ  __  __  __  __                                 3. Με αοηή ακέβαζακ ηηξ πέηνεξ  

Ο  __  __  __  __  __                          4. Σηξ μκόμαζε πμιύπνοζεξ Μοθήκεξ 

Π  __  __  __  __                                5. Σα μεγαιύηενα γιοπηά θηηάπκμκηακ από... 

Ο  __  __  __  __  __  __  __  __        6. Μεγάιμ θεκηνμ ημο Μοθεκασθμύ πμιηηηζμμο 

Λ  __  __  __  __                                 7. Αιείθμκηακ με ανςμαηηθά .... 

Η  __  __  __  __                                 8. Γύνς από ηεκ αθνόπμιε οπήνπακ ρειά.... 

                                                              (ακηηζηνμθα) 

 

5. Ποια ήηαμ η αιηία ηοσ Τρωικού πολέμοσ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Τι πίζηεσαμ για ηοσς μεκρούς και με ποιομ ηρόπο ηοσς ηιμούζαμ; 

 

 

 

 

 

 

 

 


