
 

Εκόηεηα:  Πενζηθμί πόιεμμη(θεθάιαηα 15-19) 

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

 

1) Να ζσμπληρώζεηε ηα κεμά ηοσ παρακάηω κειμέμοσ  

 

Ο __________, μ βαζηιηάξ ηςκ Πενζώκ, μνγάκςζε εθζηναηεία εκακηίμκ ηεξ 

__________. Ο ζηναηόξ ημο απ’ όπμο πενκμύζε ζθμνπμύζε ηνόμμ. Πνμπςνόκηαξ έθηαζε 

ζηηξ ______________(480 π.Χ.) όπμο 700 __________θαη _________ Σπανηηάηεξ 

έπαζακ ηε δςή ημοξ ___________ 

 

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

Οη Πένζεξ εθζηνάηεοζακ ζηεκ Ειιάδα γηα κα απμθηήζμοκ πενηζζόηενα εδάθε 

«Μμιώκ ιαβέ» ζεμαίκεη παναδηκόμαζηε 

Σηε καομαπία ηεξ Σαιαμίκαξ κίθεζακ μη Έιιεκεξ 

Οη Σαηναπείεξ ήηακ πμηήμαηα 

Ο βαζηιηάξ ηςκ Πενζώκ ήηακ μ Εθηάιηεξ 

Οη μάπε ζηηξ Πιαηαηέξ έγηκε ημ 479 π.Χ 

 

3) Να κάμεηε ηημ αμηιζηοίτιζη 

Θεμηζημθιήξ      Μάπε ηςκ Πιαηαηώκ 

Παοζακίαξ      Πνμδμζία 

Εθηάιηεξ      Μάπε ζημ Μαναζώκα 

Λεςκίδαξ      Ναομαπία ηεξ Σαιαμίκαξ 

Μηιηηάδεξ       «Μμιώκ ιαβέ» 
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4) Να βάλεηε ηα γεγομόηα ζηη ζωζηή τρομική ζειρά 

 

___    Μάπε ζημ Μαναζώκα                     ___    Μάπε ηςκ Θενμμποιώκ 

___    Καηαζηνμθή ηεξ Ενέηνηαξ               ___    Ναομαπία ζηε Μύθαιε 

___    Καηαζηνμθή ηεξ Μηιήημο                ___    Επακάζηαζε ηςκ Ειιήκςκ ηεξ Μ. Αζίαξ 

___    Ναομαπία ηεξ Σαιαμίκαξ                ___    Μάπε ηςκ Πιαηαηώκ          

 

5) Να ζσμπληρώζεηε ηημ ακροζηοιτίδα ηης Σαλαμίμας 

Σ __ __ __ __ __ __ __           1. Δημηθεηήξ ηεξ πενζηθήξ επανπίαξ 

Α __ __ __ __ __ __ __ __ __2. Ανπεγόξ ημο πενζηθμύ ζηόιμο 

Λ __ __ __ __ __                     3. Ακηηθείμεκα πμο ανπαδμοκ μη επζνμη μεηά ηε κίθε ημοξ 

Α __ __ __ __ __ __               4. Από αοηό ημ όνμξ παναθμιμοζμύζε μ Ξένλεξ ηε μάπε 

Μ__ __ __ __ __ __ __ __     5. Ανπεγόξ ηςκ Ειιήκςκ ζηε μάπε ημο Μαναζώκα 

Ι __ __ __ __                          6. Σημκ ... ύρςζακ ηείπμξ μη Πειμπμκκήζημη 

Ν __ __ __ __ __ __ __          7. Μάπε ζηε ζάιαζζα 

Α__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

                                                  8. Έηζη ιέγεηαη αοηόξ πμο μεηαθένεη μία είδεζε  

 

6)   Με ποιο ηρόπο καηάθεραμ οι Έλλημες μα μικήζοσμ ηοσς Πέρζες ζηη μάτη ηοσ 

Μαραθώμα; 
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