ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΤΑΞΗ:Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ Α΄
ΘΕΜΑ 1ο. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με την ένδειξη
ΣΩΣΤΟ Ή ΛΑΘΟΣ.
1.Οι πλημμύρες του Νείλου οδήγησαν τους Αιγυπτίους στην ανάπτυξη

τόσο της αστρονομίας,όσο και της γεωμετρίας.
2.Στο μυκηναϊκό κόσμο- σε αντίθεση με τους ανατολικούς λαούς-δε
μαρτυρείτε παρουσία δούλων.
3.Η εγκατάλειψη της ασχολίας με τη γεωργία υπήρξε βασική αιτία του
δεύτερου αποικισμού.
4. Η ισχυροποίηση των εμπόρων,βιοτεχνών,ναυτικών κ΄τεχνιτών κλόνισε
την αριστοκρατική δομή των κοινωνιών.
5.Στην Α΄Αθηναϊκή συμμαχία όλα τα μέλη αρχικά είχαν τα ίδια
δικαιώματα και υποχρεώσεις.
6.Ο Κίμων ήταν αρχηγός των δημοκρατικών.
7.Οι λειτουργίες ήταν υποχρεωτική φορολογία για τους πλούσιους
πολίτες.
8. Η μακεδονική φάλαγγα και η σάρισα ήταν επινοήσεις του Μ.
Αλεξάνδρου.
9.Ο Μ. Αλέξανδρος διατήρησε όλα τα νομίσματα των λαών που
κατέλαβε.
10 Ο Λυσίας, ο Ισοκράτης, και ο Δημοσθένης υπήρξαν σημαντικοί
ρήτορες της κλασικής εποχής. (ΜΟΝ.10)
ΘΕΜΑ 2ο.
Α1. Να βάλετε στη σωστή σειρά την πορεία μεταβολής των πολιτευμάτων.

. τυραννίδα
.βασιλεία
. αριστοκρατία
.δημοκρατία
.ολιγαρχία

(ΜΟΝ. 5)

Α2.Ποια πολιτεύματα εγκαθιδρύθηκαν στις πόλεις –κράτη μετά την πτώση των
τυραννικών καθεστώτων;
(ΜΟΝ.10)
ΘΕΜΑ 3ο.
Α3. Τι γνωρίζετε για τον αγροτικό νόμο; Για ποιο λόγο θεσπίστηκε κατά τη
γνώμη σας;

(ΜΟΝ.25)

ΟΜΑΔΑ Β΄
ΘΕΜΑ1ο.
Β1 Να αναφερθείτε στην πολιτική δράση του Περικλή για την ενίσχυση του
δημοκρατικού πολιτεύματος.
Β2 Να αναφέρετε την προσφορά του Μ. Αλεξάνδρου στον πολιτιστικό τομέα.
(ΜΟΝ.20)

ΘΕΜΑ 2ο.
Σύμφωνα με τις ιστορικές σας γνώσεις και με βάση την κάτωθι πηγή να
αναφέρετε:
α) ποιος ήταν ο στόχος του Ισοκράτη β) Τι προτείνει στον Φίλιππο;

Ο Ισοκράτης προτρέπει το Φίλιππο να ενώσει τις ελληνικές πόλεις
Σε διαβεβαιώνω ότι χρειάζεται χωρίς να αδιαφορήσεις καθόλου για τα
προσωπικά σου συμφέροντα, να προσπαθήσεις να συμφιλιώσεις το
Άργος, την πόλη των Λακεδαιμονίων, τη Θήβα και τη δική μας πόλη( την
Αθήνα). Αν κατορθώσεις να συμφιλιώσεις αυτές τις πόλεις, θα
καταφέρεις πολύ εύκολα να συμφιλιώσεις και τις υπόλοιπες. Γιατί όλες
οι άλλες πόλεις εξαρτώνται και καταφεύγουν, όταν βρίσκονται σε
κίνδυνο, σε κάποια από τις προαναφερθείσες ( τέσσερις μεγάλες) πόλεις,
από τις οποίες λαμβάνουν βοήθεια. Αν λοιπόν καταφέρεις να πείσεις
μόνον τέσσερις πόλεις να φανούν λογικές, θα απαλλάξεις και τις
υπόλοιπες από πολλά δεινά.
Ισοκράτης, Φίλιππος, 30-31 μετ. Σωκ. Παπαιωάννου, εκδ. κάκτος

.

