
Όκμμα: _____________________________ Τάλε: ______ 

 

Ανιξλόγηση στημ Ιστξοία: Αοςαϊκή Επξςή 

1. Σρμπληοώμω με λένειπ από τημ παοέμθεση: 

(αθνόπμιε, πςνηό, ζοιιαβή, βαζηιηάξ, ηείπμξ,  ακάθημνμ, κενό, ηενό, 

βαζίιεημ, αγνόηεξ, θηενίζμαηα, έμπμνμξ, ζάιαζζα, οπήθμμξ,  ιημάκη, 

θαιιηενγήζημε γε,  εμπόνημ, θοπνμζοιιαβηθή) 

 

Κρποιακά βασίλεια 

Σηα ανπασθά πνόκηα ε Κύπνμξ ελαθμιμοζμύζε κα είκαη πςνηζμέκε ζε 

πόιεηξ- ___________________. Οη πόιεηξ πηίδμκηακ ζοκήζςξ  ζε 

πενημπέξ όπμο οπήνπε _________________ θαη _____________.  

Σημ πημ ρειό ζεμείμ, ηεκ _____________, ήηακ θηηζμέκμ ημ 

______________ θαη ημ ____________. Γύνς από ηεκ πόιε 

οπήνπακ _____________.  Σηα πενίπςνα, οπήνπακ μηθνά 

_____________ όπμο θαημηθμύζακ μη _____________ ημο βαζηιηά 

πμο ήηακ ___________. Μενηθέξ πόιεηξ είπακ θαη _____________ 

από όπμο γηκόηακ ________________.  

 

Γοαυή 

Οη Κύπνημη θαηά ηεκ Κοπνμανπασθή Επμπή πνεζημμπμημύκ έκα είδμξ 

γναθήξ, ηεκ _________________, ε μπμία απμηειείηαη από 

ζύμβμια πμο ημ θαζέκα ακηηζημηπεί ζε μηα __________________.   

 



Ταυικέπ σρμήθειεπ 

Σε ηάθμοξ ηεξ Κοπνμανπασθήξ επμπήξ έπμοκ βνεζεί 

___________________. Αοηό δείπκεη όηη μη Κύπνημη 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

2. Ακαθένς δύμ θαηαθηεηέξ ηεξ Κύπνμο ηεκ ανπασθή επμπή: 

______________________   ________________________ 

 

3. Τη πανμοζηάδμοκ μη εηθόκεξ; 

 

 

 

 

 

 

 

_____________       _______________        _______________ 

 

4. Πμημη μη ιόγμη ηεξ επακάζηαζεξ ημο Οκήζηιμο; Εκακηίμκ 

πμηςκ επακαζηάηεζε; Πμηα ήηακ ε θαηάιελή ηεξ; 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 



Ιζηοπία Δ΄  ηάξηρ 

Σημεία ζηα οποία να δοθεί έμθαζη για ηο διαγώνιζμα ηηρ ιζηοπίαρ: 

 Πώρ ήηαν ένα κςππιακό βαζίλειο (ζελ. 35) 

 Αζσολίερ ηων απλών ανθπώπων (ζελ. 37) 

 Σαλαμίνα, μια ζποςδαία πόλη (ζελ. 40) 

 Ταθικέρ ζςνήθειερ (ζελ. 43) 

 Πώρ έγπαθαν οι Κύππιοι (ζελ. 45) 

 Επανάζηαζη ηος Ονήζιλος (γιαηί άπσιζε, με ποιοςρ ζςμμάσηζε, ηι έγινε ζηη μάση 

και ποια ήηαν η καηάληξή ηηρ) 

Θα ςπάπσοςν και επωηήζειρ κπίζεωρ. 
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