
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α. Δηάβαζε πνμζεθηηθά ηηξ πημ θάηω πνμηάζεηξ θαη ζομπιήνωζε ηα θεκά με ηηξ ιέλεηξ 

ηεξ πανέκζεζεξ πμο ηαηνηάδμοκ: 

(καλλιεργήσιμη γη, πόλεις-βασίλεια, αστόμομο, αμάκτορο, βασιλιά) 

 

 Η Κύπνμξ θαηά ηεκ Κοπνμανπασθή επμπή ήηακ πςνηζμέκε ζε ________________. 

 Τμ θάζε βαζίιεημ ήηακ ___________  θαη είπε ημ δηθό ημο ____________. 

 Οη πόιεηξ πηίδμκηακ ζοκήζςξ ζε πενημπέξ πμο οπήνπε ______________________ 

θαη κενό. 

 

Β. Δηάβαζε πνμζεθηηθά ηηξ πημ θάηω πνμηάζεηξ θαη θύθιωζε ημ ζωζηό. 

 

1. Αθνόπμιε μκμμαδόηακ: 

α)  ημ ρειόηενμ ζεμείμ ηεξ πόιεξ  

β)  ημ παμειόηενμ ζεμείμ ηεξ πόιεξ 

γ)  ημ πςνηό έλς από ηεκ πόιε  

 

2. Σηεκ αθνόπμιε βνίζθμκηακ:  

α)   ηα μεηαιιεία θαη ημ ακάθημνμ ημο βαζηιηά  

β)   ημ ηενό θαη ημ ιημάκη 

γ)   ημ ακάθημνμ ημο βαζηιηά θαη ημ ηενό 

 

3. Ο Φηιόθοπνμξ έπηηζε ηεκ πόιε ημο ζε άιιμ μένμξ, μεηά από ηε ζομβμοιή πμο ημο 

έδωζε μ: 

          α) μεγάιμξ ηζημνηθόξ Ηνόδμημξ 

          β) βαζηιηάξ ηεξ Σαιαμίκαξ, Οκήζηιμξ 

          γ) ζμθόξ κμμμζέηεξ Σόιςκαξ 

 

 

Όκμμα:_______________________________________________  Τάλε:_____       

Παναηενήζεηξ: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 



4. Οη Κύπνημη ήηακ οπμπνεωμέκμη κα πιενώκμοκ ζημοξ θαηαθηεηέξ θόνμ: 

     α) εηζμδήμαημξ 

     β) οπμηειείαξ 

     γ) ειεοζενίαξ  

   

5.  Ο Γοέιζωκ ήηακ μ πνώημξ Κύπνημξ βαζηιηάξ πμο: 

α)   μδήγεζε ηεκ πόιε ημο ζε πόιεμμ 

β)   έθηηζε ημ ακάθημνό ημο ζηεκ αθνόπμιε 

γ)   έθμρε δηθά ημο κμμίζμαηα 

 

6. Η μεγάιε αιιαγή πμο έγηκε αοηή ηεκ επμπή ζημ εμπόνημ ήηακ ε: 

α)   θαηαζθεοή ζύγπνμκςκ πιμίςκ 

β)   πνεζημμπμίεζε κμμηζμάηςκ 

γ)   ακηαιιαγή πνμσόκηςκ 

 

7. Τα αγγεία ηεξ θοπνμανπαϊθήξ επμπήξ ήηακ δηαθμζμεμέκα με: 

       α)  ζθεκέξ από ηεκ θαζεμενηκή δςή 

          β)  γεςμεηνηθά ζπήμαηα 

          γ)  δηάθμνεξ ζεόηεηεξ 

 

8. Η μεγαιύηενε δύκαμε πμο θαηάθηεζε ηεκ Κύπνμ αοηή ηεκ επμπή ήηακ μη: 

        α) Φμίκηθεξ 

            β) Ίςκεξ 

            γ) Πένζεξ 

 

9. Ο Οκήζηιμξ πνμζπάζεζε κα εκώζεη ημοξ Κύπνημοξ βαζηιηάδεξ γηα κα: 

        α) ζομμαπήζμοκ με ημοξ Πένζεξ 

            β) επακαζηαηήζμοκ εκακηίμκ ηςκ Πενζώκ 

            γ) θαηαθηήζμοκ ηεκ Πενζία 

 

Γ. Να ακηηζημηπίζεηξ ηηξ θνάζεηξ  ηεξ ζηήιεξ Α με ηηξ θνάζεηξ ηεξ ζηήιεξ Β, γηα κα 

θηηάλεηξ μνζέξ πνμηάζεηξ: 



 

 

 

Δ. Να απακηήζεηξ μιμθιενωμέκα ζηηξ πημ θάηω ενωηήζεηξ: 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Γηαηί ε Σαιαμίκα είκαη ε ζπμοδαηόηενε πόιε ηεξ Κύπνμο αοηή ηεκ επμπή; 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. Γηαηί μ Οκήζηιμξ ζεωνείηαη ζεμακηηθό πνόζωπμ θαηά ηεκ θοπνμανπαϊθή επμπή; 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

   

 Ο θμύνμξ ήηακ  γηα κα ακαγθάζεη ημοξ θαημίθμοξ        

ηεξ κα ημκ οπμζηενίλμοκ. 

 Οη Κύπνημη έγναθακ   γηα κα βμεζήζμοκ ημοξ Κοπνίμοξ 

ζηεκ επακάζηαζή ημοξ εκακηίμκ 

ηςκ Πενζώκ. 

 Οη Πένζεξ δηόνηζακ πενζόθηιμοξ 

βαζηιηάδεξ 

 άγαιμα πμο πανίζηακε άκηνα 

γομκό θαη όνζημ.    

 Ο Οκήζηιμξ πμιηόνθεζε ηεκ  

Αμαζμύκηα 

 πνεζημμπμηώκηαξ ηεκ       

θοπνμζοιιαβηθή γναθή.   

 Οη Ίςκεξ έζηεηιακ πιμία   μεηά από πνεζμό ημο μακηείμο. 

 Οη Αμαζμύζημη ηίμεζακ ημκ 

Οκήζηιμ 

 γηα κα ειέγπμοκ μιόθιενμ ημ κεζί. 

 Τμ ηέιμξ ηεξ ανπασθήξ επμπήξ 

βνίζθεη ηεκ Κύπνμ 

 κα είκαη θαηαθηεμέκε ζημοξ 

Πένζεξ 


