Μάθημα: Ιστορία

Τάξη:…………….

Ημερομηνία:…………………..

Ονοματεπώνυμο. μαθητή\ τριας:………………………………………………………..

Επαναληπτικό τεστ γνώσεων στο μάθημα της Ιστορίας
1. Συμπλήρωσε σωστά τα κενά:
- Το 490 π.Χ. οι Πέρσες εκστράτευσαν εναντίον της Ελλάδας με αρχηγούς το
_______________ και τον ________________.
Οι Έλληνες με αρχηγό τον ________________ κατάφεραν να τους νικήσουν στη
__________________ του ________________.
- Στις _________________ το 480 π.Χ. οι 300 _____________________ και οι
700
____________________
με
αρχηγό
το
βασιλιά
της
Σπάρτης
__________________. Έπεσαν όλοι γενναία, αγωνιζόμενοι εναντίον του στρατού του
_________________. Η προδοσία του __________________ ήταν καθοριστικής
σημασίας.
- Ο χρησμός έλεγε ότι τα «______________
______________» θα σώσουν την
Αθήνα. Τελικά οι Έλληνες, αφού συμφώνησαν με τη γνώμη του _________________
αντιμετώπισαν τον περσικό _________________ στην _________________ και
νίκησαν.
- Στις ________________________ το 479 π.Χ. αρχηγός των Ελλήνων ήταν ο
__________________. Νίκησαν οι Έλληνες και σκοτώθηκε ο __________________.
Αλλά και ο ελληνικός ______________ νίκησε τον περσικό στη θάλασσα της
___________________.
Έτσι οι Πέρσες αναγκάστηκαν να φύγουν ηττημένοι από την Ελλάδα κι έπαψαν πια να
αποτελούν κίνδυνο.
2. Αντιστοίχισε αυτά που ταιριάζουν:
Κυναίγειρος

•

•

Έγραψε την ιστορία των Περσικών
πολέμων
Διοικητής περσικής επαρχίας

Ηρόδοτος

•

•

Σατράπης

•

•

Ευρυβιάδης

•

•

Κρατούσε με το χέρι του ένα περσικό
καράβι
Βασιλιάς των Λυδών

Λεωνίδας

•

•

«Μολών λαβέ»

Κροίσος

•

•

Διαφωνούσε με το Θεμιστοκλή

3. Γράψε γιατί οι Έλληνες, αν και ήταν πολύ λιγότεροι, κατάφεραν να νικήσουν τους
Πέρσες.
________________________________________________________________
__________________________________________________________
4. Βάλε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) όπου ταιριάζει:
Η πρώτη Αθηναϊκή συμμαχία ιδρύθηκε το 487 π.Χ.
Οι μέτοικοι δεν είχαν καθόλου πολιτικά δικαιώματα.
Ο Παρθενώνας ήταν έργο του Ικτίνου και του Καλλικράτη.
Ο Ιππόδαμος έφτιαξε το πολεοδομικό σχέδιο της Μιλήτου.
5. Να γράψεις στην κατάλληλη στήλη 2 φιλοσόφους, 2 ιστορικούς και 2 θεατρικούς
συγγραφείς της αρχαίας Ελλάδας.
Φιλόσοφοι

Ιστορικοί

Θεατρικοί συγγραφείς

6. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
α) Ποιες κοινωνικές τάξεις υπήρχαν στην αρχαία Αθήνα;
________________________________________________________________
___________________________________
β) Μετά τους Περσικούς πολέμους άρχισε για την Αθήνα μια μεγάλη περίοδος ακμής. Πώς
ονομάστηκε αυτή η περίοδος; Ποια φυσιογνωμία κυριάρχησε;
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________________

