
Όκμμα: ______________________________________ Τάλε: ______ 

 

Διαγνωστική Άσκηση: Τμ θνάημξ ηεξ Σπάνηεξ θαη ημ θνάημξ ηεξ Αζήκαξ 

______  Οη παιημί θάημηθμη πμο δμύζακ ζηε Σπάνηε έγηκακ είιςηεξ (δμύιμη). 

______  Οη Σπανηηάηεξ δεμημύνγεζακ έκα δοκαηό ζηναηό από θόβμ μήπςξ 

λεζεθςζμύκ μη είιςηεξ.  

______  Οη δύμ βαζηιηάδεξ ηεξ Σπάνηε είπακ μεγάιε ελμοζία.  

______  Οη Σπανηηάηεξ δεκ έιεγακ ηε γκώμε ημοξ, όηακ οπήνπακ ζμβανά 

ζέμαηα.  

______  Τε μεγαιύηενε ελμοζία ηεκ αζθμύζακ μη πέκηε έθμνμη ζηε Σπάνηε.  

______  Ο βαζηιηάξ Κόδνμξ έκςζε ημοξ θαημίθμοξ ηεξ Αηηηθήξ. 

______  Ο βαζηιηάξ Θεζέαξ ζοζηάζηεθε γηα κα ζςζεί ε Αζήκα. 

______  Μεηά ημκ Κόδνμ μη Αζεκαίμη δεκ έθακακ άιιμ βαζηιηά. 

______  Τμ πμιίηεομα ζηεκ Αζήκα, μεηά ημκ Κόδνμ, μκμμάζηεθε  

ανηζημθναηηθό. 

 

Σηα ________________ πνόκηα (γεςμεηνηθά, μοθεκασθά, ανπασθά) δύμ 

πόιεηξ θνάηε με μεγάιε δύκαμε ήηακ ε Αζήκα θαη ε Σπάνηε. Η Σπάνηε 

δεμημονγήζεθε από ημοξ _____________ (Γίιςηεξ, Δςνηείξ, Ίςκεξ) δίπια 

από ημκ πμηαμό Γονώηα. Η Αζήκα δεμημονγήζεθε όηακ μ βαζηιηάξ 

___________ (Αηγαίαξ, Οδοζζέαξ, Θεζέαξ) παναθίκεζε ημοξ θαημίθμοξ ηεξ 

Αηηηθήξ κα δήζμοκ όιμη μαδί. Οη Σπανηηάηεξ δεκ αγαπμύζακ 

Γνάθς Σ ακ ε πνόηαζε είκαη ζςζηή θαη Λ ακ ε πνόηαζε είκαη ιάζμξ. 

 

Να ζομπιενώζεηξ ηηξ παναθάης πνμηάζεηξ επηιέγμκηαξ ηεκ 

θαηάιιειε ιέλε ή θνάζε από ηεκ πανέκζεζε. 

 



_________________ (ηεκ πόιε ημοξ, ηεκ πμιοηέιεηα, ηεκ δμοιεηά) θαη 

έδηκακ μεγάιε ζεμαζία ζηε δεμημονγία εκόξ ηζπονμύ ζηναηηςηηθμύ θνάημοξ. 

Ακηίζεηα ζηεκ Αζήκα μη θάημηθμη έδηκακ μεγάιε ζεμαζία ζηεκ θαιιηένγεηα ημο 

______________ (πκεύμαημξ, ζώμαημξ, πςναθημύ) θαη ζηε δεμημονγία 

ειεύζενςκ ζθεπηόμεκςκ πμιηηώκ.  

 

 

 

 

Λοθμύνγμξ              Ο ηειεοηαίμξ βαζηιηάξ ηεξ Αζήκαξ. 

Σόιςκαξ                 Έγναρε ημοξ κόμμοξ ηεξ Σπάνηεξ. 

Δνάθμκηαξ              Θεμειίςζε ηε δεμμθναηία ζηεκ Αζήκα 

Κόδνμξ                    Οη κόμμη ημο ζεςνμύκηαη ηδηαίηενα αοζηενμί. 

Κιεηζζέκεξ              Γπηζθέθηεθε θαη ηεκ Κύπνμ. 

 

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

«΄Η ηάκ ή επί ηαξ»: Πμημη έιεγακ αοηή ηε θνάζε θαη πόηε; 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Έκςζε ημ θάζε όκμμα με ηεκ πνόηαζε πμο ηαηνηάδεη: 

 

Γνάθς δύμ δηαθμνέξ ακάμεζα ζημ θνάημξ ηεξ Αζήκαξ θαη ημ θνάημξ 

ηεξ Σπάνηεξ 

 

 



Τη εκκμμύμε ζήμενα όηακ ιέμε: 

Α) όηη θάπμημξ είκαη ιαθςκηθόξ ζηα ιόγηα. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Β) δναθόκηεηα μέηνα. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Πώξ ζα παναθηήνηδεξ ηε ζεηζάπζεηα ημο Σόιςκα θαη γηαηί; 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Τη γκςνίδεηξ γηα ηε ζέζε ηεξ γοκαίθαξ ζηεκ ανπαία Σπάνηε θαη ζηεκ ανπαία 

Αζήκα. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Φακηάζμο όηη δεηξ ζηα Ανπασθή επμπή. Σε πμηα 

πόιε ζα ήζειεξ κα δήζεηξ θαη γηαηί; 

 


