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ΙΣΤΟΡΙΑ Δ́  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Επαναληπτικό Διαγώνισμα
3ης Ενότητας

490
π.Χ.

480
π.Χ.

479
π.Χ.

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

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

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

1. �Τι�γνωρίζεις�για�τη�μάχη�στις�Θερμοπύλες;

2. �Τι�γνωρίζεις�για�τη�ναυμαχία�της�Σαλαμίνας;

α.  Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις.

B.  Συμπλήρωσε κάτω από κάθε ημερομηνία τις μάχες που έγιναν.
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1. Πώς ονομάζονταν τα πολεμικά πλοία των αρχαίων Ελλήνων με τρεις 
σειρές κουπιών;

ποταμόπλοια βάρκες

τριήρεις κρουαζιερόπλοια
2. Η μάχη του Μαραθώνα έγινε το:

480�π.Χ. 479�π.Χ.

490�π.Χ. 499�π.Χ.

3. Οι σατραπείες ήταν:
γλυκό πόλεις

φαγητό επαρχίες

4. Υποστήριζε ότι η ναυμαχία με τους Πέρσες έπρεπε να δωθεί στη 
Σαλαμίνα.

Δαρείος Θεμιστοκλής

Ευρυβιάδης Λεωνίδας

5. Η φράση «Μολών λαβέ!» σημαίνει:

Ερχόμαστε Έλα�να�τα�πάρεις

Παραδινόμαστε Ερχόμαστε�να�στα�φέρουμε

6. Η κατάσταση για τους Έλληνες γίνεται όλο και πιο άσχημη και 
αποφάσισαν να εξεγερθούν για να διώξουν τους Πέρσες. Έτσι, 
ζήτησαν τη βοήθεια από την Ελλάδα, αλλά:
Οι�Αθηναίοι�και�οι�Σπαρτιάτες�

έστειλαν�λίγα�πλοία.
Οι�Αθηναίοι�και�οι�Ερετριείς�

έστειλαν�στρατό.
Οι�Αθηναίοι�και�οι�Ερετριείς�

έστειλαν�λίγα�πλοία.
Οι�Αθηναίοι�και�οι�Ερετριείς�

έστειλαν�στρατό.
7. Έδειξε στους Πέρσες ένα άλλο μέρος και τους έφερε πίσω από τους 

Έλληνες.
Ο�Θεμιστοκλής Ο�Εφιάλτης

Ο�Ευριβιάδης Ο�Δαρείος

8. Ο Ξέρξης μετά την ήττα του στη Σαλαμίνα, αναχώρησε βιαστικά για 
την πατρίδα του. Άφησε πίσω του:

τον�Δάτη τον�Μαρδόνιο

τον�Αρταφέρνη τον�Ευριβιάδη

γ. Κύκλωσε τη σωστή απάντηση.

https://www.i-learn.gr
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Δ.  Συμπλήρωσε τα κενά στο παρακάτω κείμενο από τις λέξεις που 
βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο.

Ευριβιάδης, Εφιάλτης, Ερέτρια, Μυκάλη, Δαρείος,  
Δάτη, λάφυρα, Σαλαμίνας, σατραπείες, Πλαταιές,  

μεγάλος βασιλιάς, Αρταφέρνη, Λεωνίδα 

•  Το περσικό κράτος ήταν τεράστιο, απλώνονταν στην Ασία και την 
Αφρική. Αρχηγός του κράτους ήταν ο _____________________. Το 
κράτος ήταν χωρισμένο σε μεγάλες περιφέρειες, τις _______________.

•  Ο βασιλιάς ____________________ αποφάσισε να συνεχίσει τον πόλεμο. 
Το 490 π.χ. ο στόλος των Περσών με αρχηγούς τον __________ και τον 
________________ έφτασε στην _______________ και την κατέστρεψε.

•  Το 480 π.Χ. ο ελληνικός στρατός με αρχηγό τον βασιλιά στης 
Σπάρτης _______________ κατευθύνθηκε προς τις Θερμοπύλες. Εκεί 
ο __________________ οδήγησε τους Πέρσες από το άλλο μέρος του 
βουνού και τους έφερε πίσω στους Έλληνες.

•  Ο Σπαρτιάτης _________________________ πίστευε πως ήταν καλύτερο 
ο ελληνικός στόλος να εμποδίσει τους Πέρσες να κάνουν απόβαση 
στην Πελοπόννησο. Αντίθετα ο Αθηναίος __________________ 
υποστήριζε ότι η απόκρουση του περσικού στόλου έπρεπε να γίνει 
στο στενό της _______________________.

•  Μετά τη μάχη στις ____________________ οι Έλληνες μοίρασαν μεταξύ 
τους τα ___________________ και πρόσφεραν θυσίες στους θεούς. 
Την ίδια μέρα έγινε και η μάχη στις _________________________.
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Ε. Αντιστοίχισε τα σωστά.

https://www.i-learn.gr

Πλαταιές • • βουνό�Αιγάλεω

Σαλαμίνα • • Μιλτιάδης

Θερμοπύλες • • πολεμικό�πλοίο

Μαραθώνας • • Αθηναίοι�και�Ερετριείς

Τριήρεις • • Θεμιστοκλής,�Εφιάλτης

Έστειλαν βοήθεια στους 
Έλληνες της Μ.Ασίας • • Ερέτρεια�(καταστροφή)

Ξέρξης • • Λεωνίδας

Δάτης και Αρταφέρνης • • Λάφυρα,�νίκη�Ελλήνων
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1. Οι Έλληνες στη μάχη των Θερμοπυλών είχαν για 
αρχηγό τους τον Εφιάλτη.

2. Οι τριήρεις ήταν τα πολεμικά πλοία των Περσών.

3. Το περσικό κράτος ήταν χωρισμένο σε 
σατραπείες, που τις διοικούσαν οι σατράπες.

4. Οι Έλληνες έχασαν στη μάχη του Μαραθώνα, 
γιατί τους πρόδωσε ο Εφιάλτης.

5. Ο Μιλτιάδης πρότεινε στους Έλληνες να 
αντιμετωπίσουν τους Πέρσες στο Μαραθώνα.

6. Η μάχη του Μαραθώνα έγινε το 490 π.Χ.

7. Ο Ξέρξης εγκατέλειψε την Ελλάδα και άφησε πίσω 
του τον γαμπρό του, τον Μαρδόνιο.

8. Τη φράση «Μολών λαβέ!» την είπε ο Θεμιστοκλής.

9. Ο περσικός στόλος με αρχηγούς το Δάτη και 
Αρταφέρνη αποβίβασε πολύ στρατό στην 
Πελοπόννησο.

10. Με τις νίκες των Έλληνων στη μάχη των Πλαταιών 
και την ναυμαχία της Μυκάλης πέρασε οριστικά ο 
περσικός κίνδυνος.

στ. 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!


