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ΟΝΟΜΑ:  ____________________________________  Τάξη Δ΄

1. Συμπληρώστε τα κενά με τις σωστές λέξεις.
Το περσικό κράτος ήταν χωρισμένο σε μεγάλες περιφέρειες που ονομάζο-
νταν .............................................. και τις διοικούσαν οι .......................................... . 

Τον αρχηγό του περσικού κράτους τον ονόμαζαν ............................................................... και τον 
σέβονταν όλοι. Στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. οι ιωνικές πόλεις της Μ. Ασίας επανα-
στάτησαν εναντίον των Περσών. Οι Πέρσες νίκησαν τους επαναστάτες και κατέστρεψαν 
εντελώς την .............................. επειδή είχε πρωτοστατήσει στην εξέγερση των Ελλήνων. 
Κατόπιν ξεκίνησαν εκστρατεία εναντίον της Ελλάδας, προκειμένου, όπως έλεγαν, να 
τιμωρήσουν την ................................ και την .........................................που είχαν βοηθήσει τους 
επαναστάτες στην Μ. Ασία. 
Το 492 π.Χ. ο βασιλιάς των Περσών .................................... , με αρχηγό του στρατού τον 
................................................ εξεστράτευσε εναντίον των Ελλήνων. Η εκστρατεία αυτή, όμως, 
απέτυχε, επειδή ο περσικός στόλος καταστράφηκε από την τρικυμία στην θάλασσα του 
................. . 
Το 490 π.Χ. οι Έλληνες, με αρχηγό τον ..................................................... , αντιμετώπισαν και 
νίκησαν τους Πέρσες στον ................................................... .
Το 480 π.Χ.  ήρθαν πάλι αντιμέτωποι με τους Πέρσες στις ...................................................... . 
Εκεί, ο ........................................ με 300 ................................................ και 700 ......................................... 
θυσιάστηκαν αντιστεκόμενοι στον ισχυρό περσικό στρατό. Λίγο αργότερα, τον ίδιο 
χρόνο, ο ελληνικός στόλος με αρχηγό τον .............................................. νίκησε τον περσικό 
κατά την ναυμαχία της ................................................... .
Με τις νίκες των Ελλήνων στην μάχη των .......................................... και την ναυμαχία της 
...................................... πέρασε οριστικά ο περσικός κίνδυνος.

2. Γράψτε Σ για τις σωστές και Λ για τις λανθασμένες προτάσεις:
Οι Έλληνες στην μάχη του Μαραθώνα είχαν αρχηγό τον Θεμιστοκλή.
Οι Έλληνες έχασαν στις Θερμοπύλες επειδή τους πρόδωσε ο Εφιάλτης. 
Οι τριήρεις ήταν πολεμικά πλοία των Ελλήνων με τρεις σειρές κωπηλατών.
Οι Έλληνες νίκησαν στον Μαραθώνα, επειδή ήταν περισσότεροι από τους Πέρσες.
Ο Πέρσης βασιλιάς παρακολουθούσε την ναυμαχία της Σαλαμίνας από την πλαγιά 
ενός βουνού.
Αρχηγός των Ελλήνων στην μάχη των Πλαταιών ήταν ο Παυσανίας.
Ο Θεμιστοκλής είπε «Μολών λαβέ!» (Έλα να τα πάρεις!) στον Δαρείο, όταν αυτός 
στην μάχη του Μαραθώνα του ζήτησε να παραδώσουν οι Έλληνες τα όπλα τους.
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3. Αντιστοιχίστε σωστά τα πρόσωπα με τις τοποθεσίες:
● Δάτης

Μαραθώνας ● ● Αρταφέρνης 
● Λεωνίδας

Θερμοπύλες ● ● Μιλτιάδης 
● Εφιάλτης

Σαλαμίνα ● ● Ευρυβιάδης
● Θεμιστοκλής

Πλαταιές ● ● Μαρδόνιος
● Παυσανίας

4. Αριθμήστε τα παρακάτω γεγονότα (από το 1 ως το 8) με την σωστή σειρά 
που έγιναν:
Επανάσταση των ελληνικών πόλεων της  Μ. Ασίας 
Καταστροφή της Ερέτριας 
Μάχη των Θερμοπυλών
Μάχη των Πλαταιών
Καταστροφή της Μιλήτου
Μάχη του Μαραθώνα 
Ναυμαχία της Σαλαμίνας 
Ναυμαχία της Μυκάλης

5. Γιατί ο Θεμιστοκλής διάλεξε το στενό της Σαλα-

μίνας για να αντιμετωπίσει τον περσικό στόλο;
……………………………….…………………………………………………………………………………………

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

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

6. Γιατί ήταν σημαντική η νίκη των Ελλήνων εναντίον των Περσών;
……………………………….…………………………………………………………………………………………

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

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

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

Καλή επιτυχία ! ! !


