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Α. Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις.
1. Γιατί ο Αλέξανδρος ονομάστηκε Μέγας;

2. Φ
 αντάσου ότι ήσουν κι εσύ στην εκστρατεία του Αλέξανδρου.
Να γράψεις αυτά που σου έκαναν εντύπωση στις παρακάτω
γραμμές.
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B. Κύκλωσε τη σωστή απάντηση.
1. Στο συνέδριο που συγκάλεσε ο Φίλιππος ο Β’ στην Κόρινθο,
συμμετείχαν πολλές ελληνικές πόλεις εκτός από:
την Τροία
τη Σπάρτη
την Αθήνα

τη Κόρινθο

την Περσέπολη

την Αλεξάνδρεια

Πλάτωνας

Αριστοτέλης

2. Ο Μ. Αλέξανδρος ήθελε να κάνει πρωτεύουσα του τεράστιου
κράτους:
τα Σούσα
τη Βαβυλώνα
3. Δάσκαλος του Μ. Αλεξάνδρου ήταν ο:
Σωκράτης

Θουκυδίδης

4. ο Φίλιππος συγκρούστηκε με τους Αθηναίους και τους
______________ στη Χαιρώνεια.
Πέρσες.
Θηβαίους
Τρώες

Σπαρτιάτες.

αγγεία

ασπίδες

5. Τα χρυσορυχεία του Παγγαίου βοήθησαν τον Φίλιππο να φτιάξει:
αγάλματα

νομίσματα

το φθινόπωρο του 334 π.Χ.

την άνοιξη του 334 π.Χ.

6. Η εκστρατεία του Μ. Αλέξανδρου ξεκίνησε:
το χειμώνα του 334 π.Χ.

το καλοκαίρι του 334 π.Χ.

17 πόλεις

18 πόλεις.

μεγάλη ασπίδα.

είδος τροφής.

7. Ο Μ. Αλέξανδρος ίδρυσε πολλές πόλεις. πόσες από αυτές πήραν
το όνομα Αλεξάνδρεια;
15 πόλεις
16 πόλεις
8. Η σάρισα ήταν:

μακρύ δόρυ.

κοντό δόρυ.

9. Ο Μ. Αλέξανδρος ξεκίνησε την εκστρατεία του πρώτα από:
Την Τροία.

Τον Γρανικό ποταμό.
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Γ. Συμπλήρωσε τα κενά στο παρακάτω κείμενο από τις λέξεις που
βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο.
μικρή ασπίδα, Γαυγάμηλα, αρρώστησε, άνοιξη του 334 π.Χ,
μακρύ δόρυ, στρατιώτες, Βαβυλώνα, Τροία, Δαρείος, Φίλιππος,
Σούσα, Γρανικό ποταμό, ελληνική γλώσσα, μεγάλη εκστρατεία
• Ο __________________ από την πρώτη στιγμή ήθελε να δημιουργήσει
ισχυρό στρατό. Εφοδίασε τους στρατιώτες με μια ___________________
και ________________, τη σάρισα, που είχε μήκος 5 μέτρα περιπου.
• Την ___________________ ο Αλέξανδρος πέρασε τον Ελλήσποντο
κι έφτασε στην ________________. Οι σατράπες συγκέντρωσαν τις
δυνάμεις τους στον _______________________ και έγινε μάχη όπου
κέρδισε ο Αλέξανδρος.
• Ο συγκέντρωσε μεγάλες δυνάμεις σε μια προσπάθεια να νικήσει και να
ταπεινώσει τον Αλέξανδρο. Στη μάχη που έγινε στα ___________________
ο στρατός του νικήθηκε. Ο δρόμος προς τα _____________ ήταν
πια ελεύθερος. Η επιθυμία του Αλέξανδρου ήταν να φτάσει ως την
άκρη του κόσμου. Οι __________________ του όμως κουρασμένοι
από τις ατελείωτες πορείες και τους πολλούς κινδύνους θέλησαν να
σταματήσουν.
• Από τα Σούσα ο Μ.Αλέξανδρος πήγε στη ________________ την
οποία ήθελε για πρωτεύουσα του κράτους του. Ξαφνικά όμως ο
Αλέξανδρος ___________________ βαριά και πέθανε. Η είδηση του
θανάτου διαδόθηκε γρήγορα. Από τη _____________________ οι
άνθρωποι έμαθαν πολλά για τις νέες χώρες, τι κλίμα τους, τα φυτά, τα
ζώα. Ο Αλέξανδρος σε διάφορα σημεία των περιοχών που κατέκτησε
ίδρυσε πολλές πόλεις. Πολλοί Έλληνες εγκατέλειψαν την Ελλάδα και
πήγαν και εγκαταστάθηκαν εκεί. Η _____________________ άρχισε να
διαδίδεται παντού.
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Δ. Γράψε μέσα στο κουτάκι αν η πρόταση είναι Σωστή ή Λάθος.
1.

Η εκστρατεία του Αλέξανδρου σταμάτησε στην
Αλεξάνδρεια.

2.

Ο Αλέξανδρος ίδρυσε 16 πόλεις με το όνομα
«Αλεξάνδρεια».

3.

Η σάρισα ήταν ένα μακρύ δόρυ.

4.

Ο Αλέξανδρος θεώρησε δίκαια τα παράπονα των
στρατιωτών του που δεν ήθελαν να συνεχίσουν.

5.

Πριν πεθάνει ο Μ. Αλέξανδρος έκανε πάρτι.

6.

Ο Μ. Αλέξανδρος πέθανε σε μεγάλη ηλικία.

7.

Ο Φίλιππος έλυσε το Γόρδιο δεσμό.

8.

Για να διοικήσει το τεράστιο περσικό κράτος
χρησιμοποίησε Πέρσες αξιωματούχους.

9.

Ο Μ. Αλέξανδρος ενδιαφερόταν για τον πολιτισμό
των πόλεων που κατακτούσε.

10. Η πρώτη μάχη του Μ. Αλέξανδρου έγινε στο
Γρανικό ποταμό.

Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου.

δούλεψα
έξυπνα

ήταν
εύκολο!

κουράστηκα
πολύ

ήταν
δύσκολο!
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