ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ Α΄
1. Αφού ελέγξετε την ορθότητα των παρακάτω προτάσεων να σημειώσετε
την ένδειξη Σωστό ή Λάθος .
I. Ο μυκηναϊκός πολιτισμός ήταν δημιούργημα ελληνικών φύλων.
II. Ο βασιλεύς στους Μυκηναίους ήταν ο ανώτατος άρχοντας και ο
κύριος του ανακτόρου.
III. Με την τρωική εκστρατεία οι Αχαιοί επιδίωκαν τον έλεγχο των στενών
του Ελλησπόντου
IV. Στην ομηρική εποχή το εξωτερικό εμπόριο για την προμήθεια
μετάλλων και δούλων διεξαγόταν από τους Φοίνικες .
V. Η τέχνη των ομηρικών χρόνων ονομάστηκε γεωμετρική.
VI. Ο θεσμός της πόλης-κράτους (8ος αι. π.Χ.) συντέλεσε στην ένωση
των Ελλήνων και στην τόνωση των κοινών τους πολιτιστικών
στοιχειών .
VII. Η οπλιτική φάλαγγα (7οςαι. π.Χ.) συνέβαλε στην ανάπτυξη της ιδέας
της ισότητας ακόμη και ως προς την άσκηση της εξουσίας .
VIII. Η Α΄ Αθηναϊκή συμμαχία (478/7 π.Χ.)έγινε με στόχο τη διάδοση του
δημοκρατικού πολιτεύματος στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδος.
IX. Ο ελληνιστικός κόσμος ξεπέρασε τα όρια των ελληνιστικών βασιλείων
και απέκτησε χαρακτήρα οικουμενικό.
X. Στα ελληνιστικά βασίλεια βασικό σύστημα διακυβέρνησης ήταν η
απόλυτη μοναρχία.
μον. 10
2. Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω ιστορικών όρων :
αλφαβητική γραφή, εκκλησία του δήμου , πανελλήνια ιδέα.
μον. 18
3.Να αντιστοιχήσετε στοιχεία της πρώτης και της δεύτερης στήλης
Α
Β
1. Ζάλευκος
I. βασιλιάς της Σπάρτης
2. Κίμων
II. αθηναίος ρήτορας
3. Κλεομένης Γ΄
III. νομοθέτης ή αισυμνήτης
4. Δήμοσθένης
IV. στρατηγός της αχαϊκής
συμπολιτείας
5. Άρατος
V. αθηναίος στρατηγός
μον. 5
4.Ποια ήταν τα αίτια του δεύτερου ελληνικού αποικισμού (8ος-6ος αι. π.Χ.);
μον. 12
5. Ποιες αποφάσεις πήραν οι Έλληνες στο συνέδριο της Κορίνθου το 337
π.Χ.;
μον. 5

ΟΜΑΔΑ Β΄
1.Αφού λάβετε υπόψη τις ιστορικές σας γνώσεις και το σχετικό παράθεμα, να
παρουσιάσετε το θεσμό των λειτουργιών στην αθηναϊκή δημοκρατία
δίνοντας απάντηση στα παρακάτω ερωτήματα:
Τι εξυπηρετούσαν , τι χαρακτήρα είχαν , και ποιες ήταν.
μον. 25

Παράθεμα 1.: ( Λυσίας, Απολογία δωροδοκίας 1-3 ) από το βιβλίο του Β.
Κρεμμυδά – Σ. Μαρκιανού , Ο αρχαίος κόσμος , εκδόσεις «γνώση» , σελ.234
2.Αφού συμβουλευτείτε την παρακάτω ιστορική πηγή και σύμφωνα με τις
ιστορικές σας γνώσεις, να καταγράψετε την πολιτική τακτική που
ακολούθησε ο Μέγας Αλέξανδρος προκειμένου να οργανώσει το μεγάλο σε
έκταση, αλλά και πολύμορφο πολιτισμικά κράτος του.
μον. 25

Παράθεμα 2.: Β. Κρεμμυδά – Σ. Μαρκιανού , Ο αρχαίος κόσμος , εκδόσεις
«γνώση» , σελ.339

