
ΠΕΡΣΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 
 
 
Όνομα: …………………………………………………………… Τμήμα: ……… 
 
 

1. Συμπληρώνω την μεσοστοιχίδα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ενδείξεις:  

1. Μεγάλες περιφέρειες (επαρχίες) του περσικού κράτους.  
2. Αρχηγός των Σπαρτιατών στις Θερμοπύλες. 
3. Περιοχή που έδωσαν μάχη οι Αθηναίοι με αρχηγό των Μιλτιάδη εναντίων των 

Περσών.  
4. Αρχηγός των Ελλήνων κατά τη ναυμαχία της Σαλαμίνας. 
5. Ονομάζονταν τα ελληνικά πλοία. 
6. Έτσι ονομάζονται τα χρόνια κατά τα οποία έγιναν οι Περσικοί Πόλεμοι. 
7. Πόλη της Μ. Ασίας που καταστράφηκε από τα θεμέλια από τους Πέρσες,  
8. Αυτός πρόδωσε το μυστικό πέρασμα στις Θερμοπύλες.  

 
 

2. Επιλέγω τη σωστή απάντηση. 

1.     Η μάχη του Μαραθώνα έγινε το : 
α.  490 π.Χ. 
β.  489 π.Χ. 
γ.   499 π.Χ. 
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2.      Αρχηγός των Ελλήνων στο Μαραθώνα ήταν ο : 
α.  Ευρυβιάδης 
β.  Μιλτιάδης 
γ.   Λεωνίδας 

3.     “Μολών λαβέ΄” σημαίνει: 
α.  Έλα να τα πάρεις 
β.  Θα σου παραδώσουμε τα όπλα 
γ.  Παραδινόμαστε 

4.     Στις Πλαταιές αρχηγός των Ελλήνων ήταν ο: 
α.  Θεμιστοκλής 
β.  Μιλτιάδης 
γ.   Παυσανίας 
 

5.   __ Οι Σπαρτιάτες δεν έστειλαν στρατό στο Μαραθώνα γιατί: 
          α. είχαν μαλώσει με τους Αθηναίους    
          β. είχαν θρησκευτική γιορτή     
          γ. δεν ήταν έτοιμοι. 
 

6. _____Υποστήριξε ότι η ναυμαχία με τους Πέρσες έπρεπε να δοθεί στη Σαλαμίνα: 
         α. Θεμιστοκλής       
         β. Ευρυβιάδης        
         γ. Αριστείδης. 

 
3.  Αριθμώ  τα  παρακάτω γεγονότα  (από το 1 ως το 6) με  τη  σωστή  χρονολογική  
σειρά  που  έγιναν : 
 
  Καταστροφή  της  Μιλήτου 
   

Μάχη  στο  Μαραθώνα 
 

  Ναυμαχία της  Σαλαμίνας 
   
  Μάχη  των  Πλαταιών 
 
  Ναυμαχία   στη  Μυκάλη 
 
  Μάχη  των  Θερμοπυλών 
 



 
4.   Δικαιολογώ  με  λίγα  λόγια  την  παρακάτω  φράση: 
 
« Οι Έλληνες  παρόλο  που  ήταν  πολύ  λιγότεροι  κατάφεραν  να  αντιμετωπίσουν 
  με  ευκολία  το  πλήθος  του  περσικού  στρατού  και  στόλου». 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

5. Γιατί νίκησαν οι Πέρσες στις Θερμοπύλες; Ποιος τους βοήθησε;  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 6. Ποιο ήταν το σχέδιο του Θεμιστοκλή στη Ναυμαχία της Σαλαμίνας; Γιατί διάλεξε το 
χώρο ανάμεσα στη Σαλαμίνα και στην Αττική; 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
  7. Πώς χαρακτηρίζεις τη στάση του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες; Δικαιολόγησε τους 
χαρακτηρισμούς σου.   
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

8. Μετά τους Περσικούς πολέμους άρχισε για την Αθήνα μια μεγάλη περίοδος ακμής. Πώς 
ονομάστηκε αυτή η περίοδος; Ποια φυσιογνωμία κυριάρχησε; 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 


