
 

            12ο Δημ. Σχ. Αθηνών             6/3/2014
ΟΝΟΜΑ:  ____________________________________  Τάξη Δ΄

1. Συμπληρώστε τα κενά με τις λέξεις της παρένθεσης, στην πτώση 
που πρέπει:
 (συμμαχικός στόλος, Α΄ Αθηναϊκή Συμμαχία, ελληνοταμίες, Πέρσες, 
ηγεμονία, Ευρυμέδοντας ποταμός, προστασία, Κίμωνας , Δήλος)

 Το 478 π.Χ. δημιουργήθηκε η ........................................................ για να εξασφαλιστεί 
η ........................... των ελληνικών πόλεων που ανήκαν σ’ αυτήν από μία μελλοντική 
επίθεση των  ........................... . Κάθε πόλη έπρεπε να δίνει χρήματα ή πλοία για 
τον .................................................... . Το ταμείο ορίστηκε να βρίσκεται στην ................. 
. Οι διαχειριστές των χρημάτων ονομάζονταν ...................................... . Το 465 π.Χ. ο 
συμμαχικός στόλος με αρχηγό τον .................... νίκησε τους Πέρσες 
στον ....................... ............................... . Μετά την νίκη τους αυτή οι Αθηναίοι άρχισαν 
να συμπεριφέρονται άσχημα στους συμμάχους τους. Η συμμαχία σιγά-σιγά εξελίχθηκε 
σε .............................. . 

2. Γράψτε Σ για τις σωστές και Λ για τις λανθασμένες προτάσεις:
Η Εκκλησία του δήμου είχε την μεγαλύτερη δύναμη στην Αθήνα.
Οι 10 στρατηγοί εκλέγονταν από τους μετοίκους.
Πολίτες, μέτοικοι και δούλοι ήταν οι 3 κατηγορίες πολιτών στην αρχαία Αθήνα.
Οι δούλοι της Αθήνας ζούσαν πιο σκληρά από τους δούλους στην Σπάρτη.
Οι 10 στρατηγοί ήταν υπεύθυνοι για την ασφάλεια της πόλης.
Ο Περικλής είχε απαγορεύσει να πληρώνονται όσοι κατείχαν κάποιο αξίωμα.
Οι δούλοι της Αθήνας κατέφευγαν συχνά για προστασία στον ναό του Ηφαίστου.

3. Υπογραμμίστε την σωστή απάντηση:
 Οι Αθηναίοι τις ελεύθερες ώρες τους τις περνούσαν...

i. ...στα χωράφια ii. ...στην αγορά iii. ...στο σπίτι
 Τα σπίτια τους...

i. ...είχαν παράθυρα και μπαλκόνια που «έβλεπαν» στον δρόμο
ii. ...είχαν παράθυρα και μπαλκόνια που «έβλεπαν» στην εσωτερική αυλή.

 Συνηθισμένη τους τροφή ήταν...
i. ...το κρέας ii. ...τα λαχανικά και τα ψάρια

 Οι γυναίκες κατά την διάρκεια της ημέρας...
i. ...έμεναν στο σπίτι κάνοντας διάφορες δουλειές
ii. ...έβγαιναν στην αγορά για ψώνια και για βόλτα

 Στην αρχαία Αθήνα τα σχολεία...
i. ...ήταν δημόσια ii. ...ήταν ιδιωτικά

 Ο γραμματιστής μάθαινε στα παιδιά...
i. ...μουσική ii. ...ανάγνωση και γραφή

 Ο κιθαριστής μάθαινε στα παιδιά...
i. ...μουσική ii. ...ανάγνωση και γραφή

ΒΑΘΜΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΚΗΔΕΜΟΝΑ5ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ



4. Απαντήστε σύντομα στις ερωτήσεις:
Πώς ονομάζεται ο μικρός ιωνικός ναός στην είσοδο της Ακρόπολης;

..................................................................................................................................
Ποιος ήταν ο γενικός υπεύθυνος των έργων της Ακρόπολης ( ο ίδιος που 

φιλοτέχνησε και το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς) ;
..................................................................................................................................

Πώς ονομάζονται οι κόρες που βαστάζουν την στέγη του Ερεχθείου;
..................................................................................................................................

Ποιοι ήταν οι αρχιτέκτονες του Παρθενώνα;
..................................................................................................................................

Για ποιο κτήριο της Ακρόπολης ήταν υπεύθυνος ο αρχιτέκτονας Μνησικλής;
..................................................................................................................................

Γιατί ο 5ος αιώνας π.Χ. ονομάστηκε χρυσός αιώνας;
..................................................................................................................................

5. Σημειώστε  εκεί που ταιριάζει:
ρήτορες ιστορικοί συγγραφείς φιλόσοφοι

Αισχύλος
Σοφοκλής
Περικλής
Ηρόδοτος
Ευριπίδης
Σωκράτης
Θουκυδίδης
Αριστοφάνης

6. Γιατί ο Περικλής έδινε δωρεάν εισιτήρια για το θέατρο στους φτωχούς πολίτες;
Γιατί νομίζετε πως ήταν σημαντικό αυτό;

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

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

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

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

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

Καλή επιτυχία ! ! !


