
 

Εκόηεηα:  Ο Χνοζόξ Αηώκαξ (θεθάιαηα 20-24) 

ΌΝΟΜΑ:...................................................................................................... ............................. 

1) Να ζσμπληρώζεηε ηα κεμά ηοσ παρακάηω κειμέμοσ  

Η _________________ (478 π.Χ.) δεμημονγήζεθε γηα κα ελαζθαιηζηεί ε πνμζηαζία 

ηςκ ειιεκηθώκ πόιεςκ θαη _________ από πηζακή επίζεζε ηςκ _________. Γηα κα ημ 

πεηύπεη όμςξ αοηό πνεηαδόηακ ____________ηα μπμία ηα δηαπεηνίδμκηακ ______ 

Αζεκαίμη πμο μκμμάδμκηακ ____________.  

Ο ζομμαπηθόξ ζηόιμξ με ανπεγό ημκ _____________ κίθεζε ημοξ Πένζεξ ζημκ 

_______________πμηαμό (465 π.Χ.). Οη Πένζεξ οπέγναρακ εηνήκε θαη μ _________ 

έγηκε ημ πημ μεγάιμ ιημάκη. Η Αζήκα όμςξ μεηέηνερε ηε ζομμαπία ζε __________ θαη ημ 

ηαμείμ ηεξ ημ μεηέθενε από ηε ________ ζηεκ Αζήκα. 

 

2) Να ζημειώζεηε Σ για κάθε ζωζηή πρόηαζη και Λ για κάθε λάθος πρόηαζη 

Ο Θμοθοδίδεξ ζεςνείηαη «μ παηέναξ ηεξ ηζημνίαξ» 

Οη γοκαίθεξ ζηεκ Αζήκα πνόζεπακ θαη πενηπμημύηακ ημκ εαοηό ημοξ 

Σε μεγαιύηενε δύκαμε ζηεκ πόιε ηεκ είπε μ Πενηθιήξ 

Οη κέμη οπενεημύζακ ημ ζηναηό γηα 3 πνόκηα 

ημκ Πανζεκώκα ενγάδμκηακ μη ανπηηέθημκεξ Ιθηίκμξ θαη Καιιηθνάηεξ 

 

3) Να κάμεηε ηημ αμηιζηοίτιζη 

ςθνάηεξ      Δίθαημξ 

Ηνόδμημξ      Ρήημναξ 

Ανηζηείδεξ      Φηιόζμθμξ 

Πενηθιήξ      Ανπηηέθημκαξ 

Φεηδίαξ       Ιζημνηθόξ 
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4) Σε ποιες καηηγορίς τωρίζομηαμ οι κάηοικοι ηης Αηηικής; 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5) Γιαηί ομομάζηηκε η εποτή ηοσ Περικλή «τρσζός αιώμας» 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6) Να ζσμπληρώζεηε ηημ ακροζηιτίδα ηοσ Περικλή 

 

Π __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   1. πμοδαίμξ γιύπηεξ 

Ε __ __ __ __ __ __ __                   2. Η ....ημο δήμμο είπε ηε μεγαιύηενε ελμοζία 

Ρ __ __ __ __ __ __                         3. Αοηόξ πμο βγάδεη ιόγμ 

Ι __ __ __                                        4. Ήηακ μη πόιεηξ ηηξ ζομμαπίαξ μεηαλύ ημοξ ... 

Κ __ __ __ __ __ __                        5. Σμ όκμμα ημο Αζεκαίμο ζηναηεγμύ ζηε ηειηθή    

                                                             κίθε με ημοξ Πένζεξ                                                                            

Λ __ __ __ __ __ __ __                  6. Αγαπεμέκε ηνμθή ηςκ Αζεκαίςκ 

Η  __ __ __ __ __ __ __                 7. πμοδαίμξ ηζημνηθόξ 

 __ __ __ __ __                            8. Η πόιε αοηή δε ζομμεηείπε ζηεκ αζεκασθή       

                                                            ζομμαπία 
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