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ΙΣΤΟΡΙΑ Δ́  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Επαναληπτικό Διαγώνισμα
2ης Ενότητας

ONOMA: .....................................................................................................................

ημΕΡόμηνια: ........................................................................................................

ΒαΘμόσ:................................................ παΡατηΡησΕισ: ..............................................................................................................................  
https://www.i-learn.gr

  �βασιλεία:�

  ��αριστοκρατία:�

 

  ��ολιγαρχία:�

 

  �τυραννία:��

α.  Να γράψεις σε λίγες γραμμές τι γνωρίζεις για το κάθε πολίτευμα.
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1. Ποιος είχε ως έργο να προετοιμάζει τα θέματα που συζητούνταν 
στην εκκλησία του δήμου; 

Οι�5�άρχοντες Οι�ευγενείς

Ο�βασιλιάς Η�βουλή�των�πεντακοσίων

2. Ο Πεισίστρατος ήταν:

βασιλιάς φτωχός

ευγενής τύραννος

3. Μετά τον Κόδρο το πολίτευμα της Αθήνας έγινε;

ολιγαρχικό αριστοκρατικό

τυραννικό δημοκρατικό

4. Τα χρήματα που κυκλοφορούσαν στην Σπάρτη ήταν:

σιδερένια χάλκινα

χρυσά μεταλλικά

5. Η λυρική ποίηση ονομάστηκε έτσι γιατί καθώς απάγγελναν τα 
ποιήματα τα συνόδευαν παίζοντας:

άρπα κιθάρα

φλογέρα λύρα

6. Μια ευκαιρία για να ανανεώνουν οι Έλληνες τους δεσμούς τους 
ήταν:

τα�μαντεία οι�Ολυμπιακοί�αγώνες

οι�πόλεμοι οι�Συνελεύσεις

7. Καθώς οι άποικοι αναχωρούσαν για τη νέα πατρίδα ο αρχηγός 
του έπαιρνε το ___________________ με το οποίο θα άναβε το 
βωμό της αποικίας.

«μαγικό�πυρ» «υγρό�πυρ»

«ιερό�πυρ» «ιερό�υγρό»

B. Κύκλωσε τη σωστή απάντηση.

https://www.i-learn.gr
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8. Οι Έλληνες ήθελαν να προβλέπουν το μέλλον και για να βρουν 
απαντήσεις πήγαιναν:

στα�Μαντεία στους�Ολυμπιακούς�αγώνες

στους�ναούς στις�Αμφικτιονίες

9. Ο βασιλιάς όταν ήθελε να ανακοινώσει κάτι καλούσε τους 
πολίτες σε συγκέντρωση. Το μέρος όπου γίνονταν αυτές οι 
συγκεντρώσεις ήταν ευρύχωρο και το ονόμαζαν:

πλατεία βουλή

ένωση αγορά

10. Κέντρο της νέας πόλης ήταν  ________________, στο πιο ψηλό 
σημείο της περιοχής.

το�μαντείο η�ακρόπολη

το�δημαρχείο το�παλάτι



4

ΙΣΤΟΡΙΑ Δ́  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

γ. Να γράψεις τους όρους που έμαθες κάτω από την εικόνα.

https://www.i-learn.gr

.......................................................................................... ..........................................................................................

.......................................................................................... ..........................................................................................

.......................................................................................... ..........................................................................................
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1. Οι Έλληνες στις νέες αποικίες γνώρισαν άλλους 
λαούς και ξέχασαν την καταγωγή τους.

2. Τον παλιό καιρό, αρχηγός του κράτους ήταν ο 
βασιλιάς.

3. Πριν αρχίσουν οι αγώνες, οι αγγελιαφόροι 
μετέφεραν το μήνυμα των αγώνων σε όλες τις 
πόλεις και οι πόλεμοι σταματούσαν.

4. Ο Πεισίστρατος έμεινε για πολλά χρόνια στην 
εξουσία και φρόντισε να ελαφρύνει τη θέση των 
φτωχών.

5. Οι Σπαρτιάτες ένιωθαν περίφανοι για την 
καταγωγή τους και έμειναν ξακουστοί για τη 
φιλοπατρεία τους και την ανδρεία τους.

6. Αυτή τη περίοδο οι ποιητές ασχολούνται με 
την καθημερινή ζωή των ανθρώπων και τα 
προβλήματά της.

7. Οι Σπαρτιάτες όταν πήραν την εξουσία στα χέρια 
τους μοίρασαν τη γη μεταξύ τους.

8. Μετά τον Κόδρο οι Αθηναίοι έκαναν άλλο βασιλιά.

9. Ο Κλεισθένης ονομάστηκε θεμελιωτής της 
δημοκρατίας.

10. Στα αρχαϊκά χρόνια ξεχώρισαν δύο πόλεις η  
Αθήνα και η Σπάρτη.

Δ. Γράψε μέσα στο κουτάκι αν η πρόταση είναι σωστή ή λάθος.

  Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου.

δούλεψα�
έξυπνα

ήταν�
εύκολο!

κουράστηκα�
πολύ

ήταν�
δύσκολο!


