ΙΣΤΟΡΙΑ Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
3η Ενότητα: Κλασικά χρόνια-Περσικοί πόλεμοι
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 15: Το περσικό κράτος και οι Έλληνες της Μ. Ασίας





Τι γνωρίζεις για τη διοίκηση του περσικού κράτους;
Τι προβλήματα αντιμετώπιζαν οι ελληνικές πόλεις της Μ. Ασίας όταν αποφάσισαν να
εξεγερθούν;
Τι γνωρίζεις για την Ιωνική επανάσταση;
Πώς αντέδρασαν οι Έλληνες όταν καταστράφηκε η Μίλητος από τους Πέρσες;

Πρόταση: Στο διαδίκτυο υπάρχουν αναπαραστάσεις από περσικές μάχες και ναυμαχίες που
καλό θα ήταν να τις παρακολουθήσουν οι μαθητές, προκειμένου να μπορέσουν να τις
περιγράψουν. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να καταλάβουν τι έγινε διαβάζοντας μόνο το
κείμενο. Στην τάξη θα προβληθούν όλες.
Κεφάλαιο 16: Ο περσικός κίνδυνος











Ποια ήταν η αιτία που οι Πέρσες ήρθαν σε σύγκρουση με τους Έλληνες;
Με ποια αφορμή οι Πέρσες ήρθαν σε σύγκρουση με τους Έλληνες;
Εξήγησε με ένα παράδειγμα τη διαφορά μεταξύ αιτίας και αφορμής.
Τι γνωρίζεις για την πρώτη εκστρατεία του Μαρδόνιου εναντίον της Ελλάδας;
Ποιος ήταν βασιλιάς των Περσών το 490 π.Χ. και ποιες ήταν οι πολεμικές του ενέργειες
κατά της Ελλάδας εκείνο το διάστημα;
Πώς αντέδρασαν οι Αθηναίοι το 490 π.Χ. όταν ο περσικός στόλος αγκυροβόλησε στα
παράλια του Μαραθώνα;
Ποιο ήταν το σχέδιο που εφάρμοσε ο Μιλτιάδης στη μάχη του Μαραθώνα και πώς
ονομάζεται;
Να περιγράψεις τη μάχη του Μαραθώνα.
Ποιος νίκησε στη μάχη του Μαραθώνα;
Ποιος μετέφερε την είδηση του αποτελέσματος της μάχης του Μαραθώνα στην Αθήνα;

Κεφάλαιο 17: Η μάχη των Θερμοπυλών










Ποιος ήταν βασιλιάς των Περσών το 480 π.Χ.;
Πότε ξεκίνησε την εκστρατεία του εναντίον των Ελλήνων ο Ξέρξης και ποια πορεία
ακολούθησε ο στρατός του;
Πού έκαναν σύσκεψη οι Έλληνες το 480 π.Χ. και πώς αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν τον
στρατό του Ξέρξη;
Πώς ξεκίνησε και πώς εξελίχθηκε η μάχη των Θερμοπυλών;
Ποιος ήταν ο αρχηγός των Ελλήνων στη μάχη των Θερμοπυλών;
Τι σημαίνει η φράση «Μολών λαβέ»;
Ποιος ήταν ο νικητής της μάχης των Θερμοπυλών;
Τι έγραψε ο ποιητής Σιμωνίδης για τη μάχη των Θερμοπυλών;
Τι έκανε ο ελληνικός στόλος όταν γινόταν η μάχη των Θερμοπυλών;

Linagrou….

Linagrou….
Κεφάλαιο 18: Η ναυμαχία της Σαλαμίνας






Σε ποια πόλη οδήγησε τον στρατό του ο Ξέρξης μετά τη μάχη των Θερμοπυλών και τι
κατάσταση επικρατούσε εκεί;
Γιατί μετά τη μάχη των Θερμοπυλών διαφώνησαν οι αρχηγοί του ελληνικού στόλου και
ποια ήταν τελικά η απόφαση που πήραν;
Τι ήταν οι τριήρεις;
Πώς ξεκίνησε και πώς εξελίχθηκε η ναυμαχία της Σαλαμίνας;
Ποιοι νίκησαν στη ναυμαχία της Σαλαμίνας και τι ήταν αυτό που τους βοήθησε να
πετύχουν;

Κεφάλαιο 19: Η μάχη των Πλαταιών και η ναυμαχία της Μυκάλης










Τι έκανε ο Ξέρξης μετά τη ναυμαχία της Σαλαμίνας;
Τι έκανε ο Μαρδόνιος με τον στρατό του τον χειμώνα του 480-479 π.Χ.;
Σε ποια πόλη πήγε ο Μαρδόνιος το καλοκαίρι του 479 π.Χ. και σε τι κατάσταση τη βρήκε;
Πώς ξεκίνησε και πώς εξελίχθηκε η μάχη των Πλαταιών;
Ποιος νίκησε στη μάχη των Πλαταιών;
Ποια ναυμαχία έγινε ταυτόχρονα με τη μάχη των Πλαταιών και ποιος νίκησε;
Τι έκαναν οι Έλληνες αμέσως μετά τη μάχη των Πλαταιών;
Τι ήταν αυτό που πέτυχαν οι Έλληνες μετά τους περσικούς πολέμους;
Να αναφέρεις ποιες μάχες και ναυμαχίες έγιναν μεταξύ Ελλήνων και Περσών και ποιος
ήταν ο νικητής.

Να σημειώσεις στην ιστορική γραμμή την περίοδο που έγιναν οι περσικοί πόλεμοι. Επίσης να
σημειώσεις τα έτη 323 π.Χ. , 146 π.Χ. και 120 μ.Χ.

Σημείωση: Οι παραπάνω ερωτήσεις θα ζητηθεί από τους μαθητές να απαντηθούν κατά την
εξέταση της κάθε υποενότητας. Στο τέλος της ενότητας θα γράψουμε διαγώνισμα. Το
διαγώνισμα θα περιέχει ερωτήσεις ανάπτυξης. Οι ερωτήσεις ανάπτυξης θα είναι κάποιες
από τις παραπάνω υπογραμμισμένες. Το διαγώνισμα θα περιέχει, επίσης, ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής, σύντομης απάντησης και αντιστοίχισης, χάρτη και ιστορική γραμμή.
Όλες οι πιθανές ερωτήσεις του διαγωνίσματος θα απαντηθούν μέσα στην τάξη.
Καλό διάβασμα!

