ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΑΞΗ Α΄
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ Α΄
(Από τις 5 ερωτήσεις της Ομάδας Α΄ να επιλέξετε τις 3 )

1. α) Αντιστοίχισε τους πολιτισμούς της στήλης Α΄ με τα ανακτορικά κέντρα
και τα επιτεύγματα της στήλης Β΄
Α

Β

Μινωικός πολιτισμός

Θήβα
Φαιστός
Μυκηναϊκός πολιτισμός
Κνωσός
Τίρυνθα
θολωτοί τάφοι
Γραμμική Α΄
κυκλώπεια τείχη
πολυώροφα ανάκτορα
(μον. 2 )
β) Ποια γραφή χρησιμοποίησαν οι Μυκηναίοι ; Τι είδους πληροφορίες
περιέχουν οι πινακίδες της ;
(μον. 2 )

2. Τι γνωρίζετε για την αγωγή των νέων στην αρχαία Σπάρτη ;
(μον.4 )

3. α) Αντιστοίχισε τις μάχες της στήλης Α΄με τους πρωταγωνιστές τους (στήλες
Β΄και Γ΄) και τη χρονολογία της διεξαγωγής τους (στήλη Δ )
Α
Μάχη Μαραθώνα
Μάχη Πλαταιών
Ναυμαχία Σαλαμίνας
Μάχη Θερμοπυλών

Β

Γ

Θεμιστοκλής
Μαρδόνιος
Μιλτιάδης
Δάτης & Αρταφέρνης
Λεωνίδας
Ξέρξης
Παυσανίας
Ξέρξης

Δ
490 π.Χ.
480 π.Χ.
479 π.Χ.
480 π.Χ.
(μον.2)

Β) Ποιοι αρχιτεκτονικοί ρυθμοί απεικονίζονται στις εικόνες 1 και 2 ;
Να αναφέρετε και τα χαρακτηριστικά με βάση τα οποία ξεχωρίζουν

(μον.2)

Εικόνα 1

Εικόνα 2
4.α) Για ποιους λόγους συστάθηκε η συμμαχία της Δήλου ;
β) Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της οργάνωσης της ;

(μον. 2 )
(μον. 2 )

5. Ποιοι ήταν οι όροι συνθηκολόγησης μεταξύ Αθήνας – Σπάρτης στο τέλος του
Πελοποννησιακού πολέμου ;
(μον. 4 )

ΟΜΑΔΑ Β΄
(Από τις 4 ερωτήσεις της Ομάδας Β΄να επιλέξετε τις 2 )

1. Αξιοποιώντας τις πληροφορίες που δίνει το παράθεμα και με βάση τις
γνώσεις σας να γράψετε ποια ήταν η σημασία των μεταρρυθμίσεων του
Κλεισθένη στην αρχαία Αθήνα
(μον.4 )
2. Να συγκρίνετε το πολίτευμα της αριστοκρατίας με αυτό της ολιγαρχίας.
Ποια είναι η βασική τους διαφορά ;
(μον. 4 )

3, Λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες του παρακάτω κειμένου να δείξετε:
α) Ποιες ήταν οι πραγματικές αιτίες της Περσικής επίθεσης εναντίον της
Ελλάδας και β) ποια αφορμή χρησιμοποίησαν οι Πέρσες
ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥ ΞΕΡΞΗ
(μον.4)

Ηροδότου Ιστορίες , VII , 8

4. Αξιοποιώντας τις γνώσεις σας και αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω
κείμενο να αναφερθείτε στα αποτελέσματα του Πελοποννησιακού πολέμου
(μον.4 )

