Ιστορία
Τεστ 5ης ενότητας Τρωικός πόλεμος

Όνομα:…………………………….

Βαθμός:……….

1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ. Αντιστοιχίστε αυτά που ταιριάζουν:


2.

Αχιλλέας

Αγαμέμνονας 

3.

Μενέλαος





4.









6.

Πρωτεσίλαος
Φιλοκτήτης
Οδυσσέας





7.

Πάρης





8.

Έκτορας





9.

Λαοκόοντας





10.

Αφροδίτη





11.

Άρτεμη





12.

Κασσάνδρα





1.

5.



εμπνεύστηκε το Δούρειο Ίππο
σκότωσε τον Πάρη
ο πρώτος νεκρός του Τρωικού
πολέμου
σύζυγος της ωραίας Ελένης
αρχηγός των Αχαιών
γιος του Πηλέα και της Θέτιδας
σκότωσε τον Πάτροκλο
«να φοβάστε ακόμη και τα δώρα των
Αχαιών»
σκότωσε τον Αχιλλέα
«είδε» κρυμμένους Αχαιούς στο
Δούρειο Ίππο
πρόσταξε τη θυσία της Ιφιγένειας
έταξε στον Πάρη την ομορφότερη
γυναίκα

2. ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ. Σημειώστε Σ για το σωστό και Λ για το λάθος:


Κατά το 10ετή Τρωικό πόλεμο τους Αχαιούς έτρεφαν οι Οινότροπες ……………………...



Η Βρισηίδα ήταν η σκλάβα που άρπαξε ο Αγαμέμνονας από τον Αχιλλέα.………………



Η καινούρια ασπίδα του Αχιλλέα ήταν δώρο του θεού Άρη….………………………….…...



Ο Πάτροκλος παράκουσε τη συμβουλή του Αχιλλέα στη μάχη με τους Τρώες..………….



Μαζί με τα όπλα του Αχιλλέα, οι Τρώες άρπαξαν και το νεκρό σώμα του Πάτροκλου…



Ο Αχιλλέας έγινε σχεδόν αθάνατος στα μαγεμένα νερά της Στύγας……………….……..



Ο Οδυσσέας και ο Αίαντας άρπαξαν απ’ τους Τρώες το νεκρό σώμα του Αχιλλέα……...



Ο Δούρειος Ίππος ήταν ένα μεγάλο χάλκινο άλογο, κούφιο από μέσα……..……………..



Ο Λαοκόοντας και οι γιοι του τιμωρήθηκαν απ΄ τον Ποσειδώνα……………………………



Οι Τρώες έψαξαν το Δούρειο Ίππο πριν τον βάλουν μέσα στην Τροία……………..………



Οι Αχαιοί σκότωσαν όλους τους Τρώες εκτός από τις γυναίκες και τα παιδιά....................



Κατά την άλωση της Τροίας, οι Αχαιοί σεβάστηκαν τους ναούς των θεών………………..














3. Ο ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΕΚΤΟΡΑ. Συμπληρώστε τα κενά της αφήγησης:

Μετά το θάνατο του ………………………… ο Αχιλλέας φόρεσε την …………………
πανοπλία του, έδεσε στο άρμα του τα ………………… άλογά του και μαζί με τους
…………………………… βγήκε στη μάχη, όπου εξόντωσε τους μισούς Τρώες που είχαν μείνει
έξω από τα τείχη.
Ο
Έκτορας
αποχαιρέτησε
τη
γυναίκα
του
και
το
γιο
του,
τον
………………………………………, και ετοιμάστηκε να αντιμετωπίσει τον Αχιλλέα. Αφού έκανε
3 φορές το γύρο της πόλης κυνηγημένος από τον Αχιλλέα, σταμάτησε για να τον
αντιμετωπίσει. Μετά από σκληρή μονο-μαχία ο Αχιλλέας κατάφερε να χτυπήσει τον Έκτορα

στο …………… με το ……………………… του και να τον ρίξει νεκρό στο χώμα. Έπειτα τον έδεσε
στο …………… του από τα ……………… και τον έσυρε ως το στρατόπεδο των Αχαιών.
Εκεί έμεινε άταφος για …… μέρες, ώσπου ο …………………… έπεσε στα πόδια του Αχιλλέα και
με ικεσίες τον έκανε να συγκινηθεί και να του δώσει το σώμα του παιδιού του να το θάψει. Ο
Αχιλλέας διέταξε να πλύνουν και να στολίσουν το νεκρό Έκτορα και να σταματήσουν τον
πόλεμο για …… μέρες, μέχρι να θρηνήσουν οι Τρώες το γενναίο πολεμιστή τους
4. ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ. Συμπληρώστε με κεφαλαία την ακροστιχίδα του Αχιλλέα:
1. Γυναίκα του Έκτορα.

Α

2. Σκλάβα των Αχαιών, κόρη του ιερέα Χρύση.

Χ

3. Κόρη του Αγαμέμνονα και της Κλυταιμνήστρας.

Ι

4. Προειδοποίησε τους Τρώες για το Δούρειο Ίππο!

Λ

5. Ο άλλος Αίαντας ήταν από τη…

Λ

6. Ο πιο γενναίος από τους Τρώες πολεμιστές.

Ε

7. Ο πιο δυνατός πολεμιστής των Αχαιών.

Α

8. Μάντισσα που άγγιζε χώμα και γινόταν σιτάρι!

Σ

5. Γράφω δίπλα σε κάθε λέξη μια φράση που να ταιριάζει:

Ιφιγένεια: .........................................................................................................................................
Μυρμιδόνες: .........................................................................................................................................
Πρίαμος: .........................................................................................................................................
Θέτιδα: .........................................................................................................................................
Αστυάνακτας: .........................................................................................................................................
6. Τι εννοούμε με τις φράσεις, σήμερα. Διαλέγω τη σωστή:

(νόστιμο φρούτο, αιτία καβγά, γρήγορο άλογο, τρόπος εξαπάτησης, το αδύνατο πόδι κάποιου, το ευαίσθητο
σημείο κάποιου)
α) «Μήλο της Έριδας» ....................................................................................................
β) « Δούρειος Ίππος» .....................................................................................................
γ) « Αχίλλειος πτέρνα» ...................................................................................................
7. Ποιος σκότωσε τον Αχιλλέα και με ποιον τρόπο;

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

