ΙΣΤΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ Α΄
Ερωτήσεις
1. Ποια ήταν τα πολιτικά μέτρα που πήρε ο Σόλων;
2. Τι γνωρίζετε για τη μάχη των Θερμοπυλών;
3. Να αντιστοιχίσετε τα δεδομένα της στήλης Α με αυτά της στήλης Β
Α
1.Παρθενώνας
2.Αλέξανδρος
3.Κυκλαδικός πολιτισμός
4.Γραμμική γραφή β
5 Μυκήνες
6.Περικλής
7.Σπάρτη
8.Κλεισθένης

Β
α.Μαρμάρινα ειδώλια
β.Οστρακισμός
γ. Καθιερώνει τη μισθοφορία
δ. Απέλλα
ε. Ικτίνος και Καλλικράτης
στ Μ. Βέντρις και Τζον Τσάντγουικ
ζ. Μάχη στα Γαυγάμηλα
η. Κυκλώπεια τείχη.

4.Να ορίσετε σύντομα τις ακόλουθες έννοιες:
αμφικτιονία- μέτοικοι- παιδαγωγός- χορηγία
5. Να χαρακτηρίσετε σωστή ή Λάθος καθεμία από τις παρακάτω
προτάσεις.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Ο Άρθουρ Έβανς έκανε ανασκαφές στην ακρόπολη των
Μυκηνών.
Το πολιτικό,διοικητικό και οικονομικό σύστημα της
μινωικής Κρήτης ήταν συγκεντρωτικό, με κέντρο τα
ανάκτορα.
Κατά τον Β΄αποικισμό, ο χώρος της Μεσογείου και του
Ευξείνου πόντου πλημμύρισε από εγκαταστάσεις των
Ελλήνων.
Ο κίονας δωρικού ρυθμού είναι ψηλός ,κομψός και το
κιονόκρανό του καταλήγει σε έλικες.
Ο Πεισίστρατος θεωρείται ως ο θεμελιωτής του
δημοκρατικού πολιτεύματος.
Οι Ολυμπιακοί αγώνες γίνονταν στην Ολυμπία κάθε χρόνο.
Ο στρατός των Αθηναίων και των Θηβαίων νικήθηκε από
τους Μακεδόνες στην πεδιάδα της Χαιρώνειας.
Ο Αλέξανδρος επεδίωξε να μεταβάλει τους λαούς της Ασίας
σε Έλληνες και τους επέβαλε να λατρεύουν τους Έλληνες
θεούς.

ΟΜΑΔΑ Β΄
1. Ποιες διαφορές παρουσιάζουν οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί αγώνες
από τους αντίστοιχους αρχαίους.
2. Ποια κατά τη γνώμη σας ήταν τα αίτια της νίκης των Ελλήνων
κατά των Περσών;
3. γιατί και πώς η Αθήνα κυριαρχεί στον ελληνικό κόσμο τον 5ο
αιώνα π.χ;
4. Με βάση το παράθεμα να αναφέρετε τα κύρια χαρακτηριστικά που
διαμορφώνουν τον τέλειο στρατιωτικό ηγέτη.
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
0 Αλέξανδρος έζησε τριάντα δύο χρόνια και οκτώ μήνες. Βασίλεψε δώδεκα χρόνια και οκτώ μήνες.
Ξεχώριζε για τη φυσική ωραιότητα, την εργατικότητα, την εξυπνάδα, τη γενναιότητα, την ευσέβεια
του, την αγάπη που έτρεφε για τις τιμές και την περιφρόνηση που έδειχνε στους κινδύνους. Μπορούσε
να διακρίνει το σωστό, όταν ακόμη δεν είχε στοιχεία, αλλά και να βγάζει συμπεράσματα από τα
γεγονότα που παρατηρούσε. Ήταν εξαίρετος στρατηγός· μπορούσε θαυμάσια ναπαρατάξει τη στρατειά
του, να την εξοπλίσει και να την οργανώσει. Η παλικαριά του τον βοηθούσε να εξυψώνει το ηθικό των
στρατιωτών το, να τους εμπνέει εμπιστοσύνη με με την αφοβία του και να εξαφανίζει τους δικούς τους
φόβους. Σεβόταν ιδιαίτερα τις συνθήκες και ήταν αδιάφθορος.
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