
 

            12ο Δημ. Σχ. Αθηνών          13/12/2013
ΟΝΟΜΑ:  ____________________________________  Τάξη Δ΄

1. Γράψτε λίγα λόγια για την σεισάχθεια.
……………………………………………………………………………………...................

………………...……………………………………………………………………………………………………......

……………………………….…………………………………………………………………………………………

………………………………...………………………………………………………………………………………..

2. Βάλτε  στην σωστή πρόταση:
• Οι Σπαρτιάτες από μικροί γυμνάζονταν καθημερινά, επειδή:

……. ήθελαν να είναι συνεχώς έτοιμοι να αντιμετωπίσουν μία εξέγερση των ειλώτων.

……. ήθελαν να έχουν όμορφα σώματα.

……. δεν είχαν με τι άλλο ν’ ασχοληθούν.

• Η Σπάρτη έγινε ξακουστή επειδή:
……. δημιούργησε σπουδαίο πολιτισμό.

……. είχε σκληραγωγημένο και πειθαρχημένο στρατό.

……. ανέπτυξε πολύ τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις.

• Οι νόμοι του Δράκοντα ήταν πολύ αυστηροί, όμως θεωρήθηκαν πρώτη νίκη 
του Αθηναϊκού λαού, διότι:

……. ο Δράκοντας ένωσε τα χωριά της Αττικής.

……. ο λαός πέτυχε να γραφτούν πρώτοι φορά οι νόμοι.

……. πολλοί Αθηναίοι πλούτισαν από το εμπόριο και την ναυτιλία.

3. Επιλέξτε την  σωστή  απάντηση. Βάλτε  στο  κατάλληλο  κουτάκι:
• Οι  νόμοι του ήταν τόσο αυστηροί που είπαν ότι γράφτηκαν με αίμα .
€  Λυκούργος €  Δράκοντας €  Σόλωνας
• Έδωσε όλη την εξουσία στην Εκκλησία του Δήμου, γι’ αυτό λέμε ότι θεμελίωσε την  

δημοκρατία .
€  Κόδρος €  Σόλωνας €  Κλεισθένης

4. Συμπληρώστε τις προτάσεις προκειμένου να βγει ολοκληρωμένο νόημα:
Ο Κλεισθένης χώρισε τους πολίτες σε ……… φυλές. Κάθε φυλή εξέλεγε έναν …………… και ………………. .

Η …….. προετοίμαζε τα θέματα που θα συζητούσαν στην Εκκλησία  του  Δήμου.

Μια φορά τον χρόνο οι Αθηναίοι μαζεύονταν στην αγορά και αποφάσιζαν , αν υπήρχε λόγος, να 
εξορίσουν κάποιον από την Αθήνα. Η διαδικασία αυτή λεγόταν ……………….. και αυτός που εξοριζόταν 
έφευγε από την πόλη για ……… χρόνια.

ΒΑΘΜΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΚΗΔΕΜΟΝΑ3ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ



5. Με ποιον τρόπο ο βασιλιάς της Αθήνας Κόδρος γλύτωσε την πόλη από τους  
Δωριείς;

……………………………….…………………………………………………………………………………………

………………………………...………………………………………………………………………………………..

……………………………….…………………………………………………………………………………………

………………………………...………………………………………………………………………………………..

……………………………….…………………………………………………………………………………………

………………………………...………………………………………………………………………………………..

6. Τοποθετήστε στην σωστή στήλη τις λέξεις του παρακάτω πίνακα:

7. Γράψτε τι ήταν ο καθένας:

Λυκούργος: …….………………………………………

Ησίοδος: …….………………….………………………

Κόδρος: …….……………….…………………………

Σόλωνας: …….…………………………………………

Σαπφώ: …….…………………..………………………

Κλεισθένης: …….…………..…………………………

Πεισίστρατος: …….……………………………………

Δράκοντας: …….………………………………………

Ιππίας: …….……………………………………………

Καλή επιτυχία ! ! !


