
ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1Η ΕΝΟΤΗΤΑ

Κεφάλαιο 1. Η Αναγέννηση και η θρησκευτική μεταρρύθμιση

Όνομα: …………………………………… Ημερομηνία: ………………

1) Αντιστοιχίζω κάθε όνομα με την ιδιότητά του (κάποιες ιδιότητες
αντιστοιχίζονται πάνω από μία φορά).

Ονόματα Ιδιότητες
Λεονάρντο Ντα Βίντσι *
Μιχαήλ Θερβάντες * * ζωγράφος
Ιωάννης Καλβίνος * * αρχιτέκτονας
Φίλιππος Μπρουνελέσκι * * Γερμανός μοναχός
Μαρτίνος Λούθηρος * * θεολόγος
Σάντρο Μποτιτσέλι * * Άγγλος θεατρικός
Ραφαήλ * συγγραφέας
Ελ Γκρέκο * * Ισπανός συγγραφέας
Ουίλιαμ Σαίξπηρ * * αστρονόμος
Μιχαήλ Άγγελος * * Ολλανδός θεολόγος και
Κοπέρνικος * φιλόλογος
Έρασμος * * Έλληνας ζωγράφος
Γαλιλαίος *

2) Συμπληρώνω τα κενά.
Η Αναγέννηση εμφανίστηκε πρώτα στη ……………………………….. και
μέσα σε ……………………………………….. διαδόθηκε σε όλη την
……………………………… . Οι άνθρωποι του πνεύματος ασχολήθηκαν
με τη μελέτη του ……………. και του ……………………………. πολιτι-
σμού, ενώ σε αυτό βοήθησαν Έλληνες ………………. που ……………..
στη Δυτική Ευρώπη μετά την ……………… της Κων/πολης το ……… .

Ο Ουμανισμός ήταν ένα ……………….. της ……………………………….
που εμπνεύστηκε από την ……………………………………………………
και σημαίνει ……………………………….. . Τα μέλη της λέγονταν
…………………….... και έδιναν σημασία στον ……………………………..
και τις …………………………………. μιας και πίστευαν στην αξία της
…………………………….. . Οι ιδέες τους διαδόθηκαν πιο εύκολα μέσω
της ……………………………………………………………… .
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3) Απαντώ στις ερωτήσεις.
α) Ποιες τέχνες αναπτύχθηκαν κατά την εποχή της Αναγέννησης;
…………………………………………………………………………………...
β) Τι διέδωσε με τα έργα του ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ;
…………………………………………………………………………………...
γ) Εκτός από τις τέχνες, τι άλλα αναπτύχθηκαν κατά την Αναγέννηση;
…………………………………………………………………………………...
δ) Τι ξέρεις για τη Θρησκευτική Μεταρρύθμιση;
…………………………………………………………………………………...
.………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...
ε) Ποιοι πολεμούσαν συχνά κατά την Αναγέννηση;
…………………………………………………………………………………...
στ) Ποιες ήταν οι θετικές συνέπειες της Αναγέννησης;
…………………………………………………………………………………...
ζ) Τι ήταν η αντιπροσωπευτική εξουσία;
…………………………………………………………………………………...
η) Ποια χρονική περίοδος ονομάζεται «Μεσαίωνας»;
…………………………………………………………………………………...

4) Συμπληρώνω τα κενά της σειράς των γεγονότων.
1350 → Η Αναγέννηση εμφανίζεται στη …………………..
……. → Η Αναγέννηση εξαπλώνεται στη Γερμανία
1500 → Η Αναγέννηση εξαπλώνεται στην ………………..
……. → Αρχίζει η Προτεσταντική Μεταρρύθμιση με τον

Λούθηρο
1545 → Αρχίζει η …………………………………………….

kyriakyria.com


