ΙΣΤΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ Α
1.-Δώστε τη σημασία των παρακάτω λέξεων :
ειδώλια, σηκός, θεωρικά, μετοίκιον
2.-Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α με τις λέξεις της στήλης Β
Α
Β
1.Απέλλα
α.Αλέξανδρος
2.Κούρος
β.δημοκρατία
3.Κλεισθένης
γ.Σπάρτη
4.Γρανικός
δ.άγαλμα.
3.-Ποιες ήταν οι κοινωνικές τάξεις στην Αρχαία Σπάρτη και ποια
ήταν η κύρια απασχόληση των ανθρώπων που τις αποτελούσαν?
4.-Με ποιο νόμο του Σόλωνα λυτρώθηκε η αγροτική τάξη? Πώς
ονομαζόταν και τι προέβλεπε?
5.-Πώς έληξε ο Πελοποννησιακός πόλεμος?Να αναφέρετε τους όρους
της ειρήνης.
ΟΜΑΔΑ Β
1.-Να αναγνωρίσετε το μνημείο της εικόνας. Τι ξέρετε για τα
οικοδομήματα αυτού του είδους?
2.-Να συγκρίνετε την αγωγή των παιδιών στην Αρχαία Σπάρτη.
3.-Στο κείμενο που σας δίνεται, ο Ηρόδοτος αναφέρεται στη μάχη του
Μαραθώνα. Πότε έγινε, ποί ήταν το αποτέλεσμα της και ποια η
σημασία της για τους ‘ Ελληνες?
ΚΕΙΜΕΝΟ «ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΠΕΡΣΩΝ
ΠΡΟΚΑΛΟΥΣΕ ΤΡΟΜΟ»
Όταν τα στρατεύματα έλαβαν θέση και οι θυσίες έδειξαν καλά,
αποτελέσματα, οι Αθηναίοι, μόλις δόθηκε το σύνθημα της
επίθεσης, όρμησαν τρέχοντας εναντίον των εχθρών. Το
διάστημα που τους χώριζε δεν ήταν λιγότερο από οχτώ στάδια.
Οι Πέρσες, όταν τους είδαν να έρχονται εναντίον τους
τρέχοντας, ετοιμάζονταν να τους δεχτούν και προς στιγμή
νόμισαν ότι οι Αθηναίοι έχασαν τα λογικά τους. Τους έβλεπαν
να είναι λίγοι και, παρά το γεγονός αυτό, να ορμούν κατά
πάνω τους, χωρίς μάλιστα να διαθέτουν ιππικό και τοξότες.
Αυτά έβαλαν με το νού τους οι βάρβαροι. Οι Αθηναίοι, όταν
άρχισε η σύγκρουση, πολεμούσαν γενναία. Πρώτοι, απ΄ όσο
ξέρουμε, όρμησαν εναντίον των βαρβάρων και πρώτοι άντεξαν
να αντικρύσουν την περσική ενδυμασία και αυτούς που τη
φορούσαν. Ως τότε και το όναμα μόνο των Μήδων προκαλούσε
τρόμο στύς Ελληνες.
Ηρόδοτος, Ιστορία 6.112.
.
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-24.-Πώς δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός «Μέγας» που έδωσε η
Ιστορία στον Αλέξανδρο?.
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ΤΗΣ Β΄ΟΜΑΔΑΣ

