
 

Μαξία Ππιηώηνπ 

 «Αλζνιόγην Λνγνηερληθώλ θεηκέλωλ Γ΄ & Γ΄ Γεκνηηθνύ»,  

ζει. 115 

ΦΑΡΟΥΜΕΝΟΙ ΦΑΡΤΑΕΤΟΙ 
 

Όλνκα:  ..................................................................  Τάμε: ..........  Ηκεξνκελία:  .................  
 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄: Να ςπογπαμμίζειρ ηη ζωζηή απάνηηζη πος είναι μια κάθε θοπά.  

1. Δίδνο θεηκέλνπ:  

Α) Γηήγεκα                 Β) Παξακύζη                   Γ) Άξζξν                     Γ) Πνίεκα 

 

2. Ήξωεο: 

Α) δύν παηδηά                                                   Β) ν Γιαύθνο θαη ε Γαλάε 

Γ) δύν Κππξηόπνπια θαη δύν Τνπξθάθηα         Γ) κηα νηθνγέλεηα 

 

3. Τόπνο: 

Α) ζ΄ έλα θαηερόκελν ρωξηό                        Β) θάπνπ ζηελ πξάζηλε γξακκή 

Γ) ζηελ Ακκόρωζην                                     Γ) ζηε Λεπθωζία, θνληά ζηελ πξάζηλε γξακκή 

 

4. Χξόλνο: 

Α) Καινθαίξη, έλα ρξόλν κεηά ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή 

Β) Άλνημε, έλα ρξόλν κεηά ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή 

Γ) Χεηκώλαο, έλα ρξόλν κεηά ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή 

Γ) Φζηλόπωξν, έλα ρξόλν κεηά ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄: Βάλε απιθμούρ από ηο 1 – 6 για να δείξειρ με ποια ζειπά έγιναν ηα 

γεγονόηα.                                                                                                                                                                                                                                                                     

 .............  Η νηθνγέλεηα επηζηξέθεη ζην ζπίηη ηεο όηαλ πιένλ όια έρνπλ εξεκήζεη. 

 .............  Από ηελ απέλαληη πιεπξά, ιίγν πην πέξα από ηε «γξακκή» δύν άιια παηδηά  

               πξνζπαζνύλ λα ηνπο ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή κε ρεηξνλνκίεο θαη μεθωλεηά. 

 .............  Γίλεηαη ε ηνπξθηθή εηζβνιή θαη νη Διιελνθύπξηνη εγθαηαιείπνπλ ηα ζπίηηα ηνπο. 

 .............  Τελ επόκελε κέξα ηα Τνπξθάθηα ζηέιλνπλ ην δηθό ηνπο κήλπκα αδειθνζύλεο  

                πεηώληαο ην δηθό ηνπο ραξηαεηό. 



 .............  Μόιηο μύπλεζαλ ηα παηδηά βξήθαλ έλα ραξηαεηό ζην δωκάηηό ηνπο ηνλ νπνίν  

               πεηνύλ από ηελ ηαξάηζα ηνπ ζπηηηνύ ηνπο. 

 .............   Ο Γιαύθνο θαη ε Γαλάε ζηέιλνπλ κήλπκα εηξήλεο θαη αγάπεο κε ην ραξηαεηό                

                ηνπο. 

                                                                                                                  

ΜΕΡΟΣ Γ΄: Να απανηήζειρ όλερ ηιρ επωηήζειρ.                                                

 

1. Τη λνκίδεηε ζπκβνιίδεη ν ραξηαεηόο ζην δηήγεκα απηό; 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Γηαηί δελ κπνξνύλ λα ζπλαληεζνύλ ηα παηδηά θαη λα πεηάμνπλ όια καδί ηνπο ραξηαεηνύο 

ηνπο; 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Πνύ θαίλεηαη όηη ηα παηδηά δελ έρνπλ θαθία θαη κίζνο ζηελ θαξδηά; 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Πνηα είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζνπ πξνθάιεζε ην ζεκεξηλό κάζεκα; Γηθαηνιόγεζε ηελ 

απάληεζή ζνπ. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 


