
 

 

 

 

 

1. ε πξια επξςή έγιμαμ όλα αρηά πξρ διαβάζαηε;  

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

2. Διαβάζηε ηξ κείμεμξ (ζελ. 35) και αοιθμήζηε ηιπ παοαγοάθξρπ. 

Σε ποια παράγραφο μιλά για: 

 ηα μεηαιιεία παιθμύ, πνοζαθημύ θαη ανγονμύ πμο οπήνπακ ζηεκ Κύπνμ;   ……………….. 

 ηα ακάθημνα ηςκ βαζηιηάδςκ θαη ηα θοπνηαθά ηενά;                                  …………….…. 

 ηα ιημάκηα θαη ηα καοπεγεία;                                                                    …………….…. 

 ημοξ βαζηιηάδεξ ηςκ θοπνηαθώκ βαζηιείςκ;                                             …………….…. 

 ηα ηείπε πμο οπήνπακ γύνς από ηηξ πόιεηξ;                                             …………….…. 

     

3. ημείωζε  για ηξ ζωζηό και Λ για ηξ λάθξπ και ενήγηζε ηξ γιαηί: 

Τημ Κυπροαρχαϊκή εποχή: 

 …………...   Ο βαζηιηάξ θάζε βαζηιείμο δεκ είκαη πμιιή δύκαμε. 

 …………...   Σα ηείπε οπήνπακ γηα κα πνμζηαηεύμοκ ηεκ πόιε από ημοξ επζνμύξ. 

 …………...   Σα θοπνηαθά ηενά ήηακ θιεηζημί πώνμη. 

 …………...   Σα καοπεγεία είκαη ιημάκηα. 

 …………...   ηεκ αθνόπμιε βνηζθόηακ ημ ακάθημνμ ημο βαζηιηά.   

 …………...   ηεκ Κύπνμ γηκόηακ εηζαγςγή παιθμύ. 

 …………...   Ο βαζηιηάξ ήηακ θαη ανπηενέαξ.   

 

4. Φηιάνε ξικξγέμειεπ λένεωμ: 

                       βαζηιηάξ                                                             ελόνολε    

………………………………………………………………………               ……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………               ……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………               ……………………………………………………………. 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ……………………………………….. 

Όνομα: _________________________________________ Τμήμα: _________ 



Γοαπηέπ δημιξρογικέπ εογαζίεπ: (ζηξ ηεηοάδιξ) 

 

 

 

 

 Με πμημ παηδί ζομθςκείξ; Τπμζηήνηλε ηεκ άπμρή ζμο παίνκμκηαξ πιενμθμνίεξ από ημ 

θείμεκμ (οπμγναμμίζηε). 

 Ακηαιιάληε απόρεηξ με ημ δηπιακό ζαξ. 

 Γνάρηε επηπεηνήμαηα γηα κα πείζεηε γηα ηεκ άπμρή ζαξ (ομθςκώ με … δηόηη/επεηδή/ 

γηαηί…. Αθόμα …. Γπίζεξ ….) 

 

5. Φηηάλε μεζμζημηπίδα με ηε ιέλε ΑΚΡΟΠΟΛΗ πνεζημμπμηώκηαξ ιέλεηξ από ημ θείμεκμ.  

6. Φηηάλε θνοπηόιελμ με ηεκ μδεγία «Βνεξ 6 ιέλεηξ πμο κα ακαθένμκηαη ζηα θύνηα μένε 

ηςκ θοπνηαθώκ βαζηιείςκ» θαη ηίηιμ «Κύνηα μένε ηςκ Κοπνηαθώκ Βαζηιείςκ» 

7. Ώρα για συμεργασία : Δηάβαζε ηε ζειίδα 36, οπμγνάμμηζε πιενμθμνίεξ γηα ημκ 

Φηιόθοπνμ θαη ημκ όιςκα. ομπιενώζηε ζε ζοκενγαζία με ημ δηπιακό ζαξ ημκ πημ 

θάης πίκαθα. 

ΦΙΛΟΚΥΠΡΟ ΟΛΩΝΑ 

  

  

  

όιμη: ………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

ομβμύιεοζε: ………………………………………... 

……………………………………………………………………. 

 

Ακαιαμβάκεηε ημκ νόιμ ημο Φηιόθοπνμο ή ημο όιςκα. Κάκηε μαδί έκα θακηαζηηθό δηάιμγμ 

με ζέμα ηε ζέζε ηεξ πόιεξ ηςκ όιςκ όπμο πνμβιεμαηίδεζηε ηη είκαη ημ ζςζηό κα γίκεη. 

Υνεζημμπμηήζηε πιενμθμνίεξ από ημκ πημ πάκς πίκαθα 

 

 

Ο βαζηιηάξ ήηακ μ 

ακώηαημξ άνπμκηαξ 

ζηεκ πόιε ημο. Αοηόξ 

απμθάζηδε γηα όια. 

Ο ιαόξ ρήθηδε 

όηακ ζα 

ιαμβακόηακ μηα 

ζμβανή απόθαζε. 

Νικόλας Μαρία 


