ΙΣΤΟΡΙΑ
Απαντήστε σε πέντε (5) συνολικά ερωτήσεις επιλέγοντας τρεις (3) από
την ΟΜΑ∆Α Α΄ και δύο (2) από την ΟΜΑ∆Α Β΄.
ΟΜΑ∆Α Α΄
1) Βάλτε τα παρακάτω πολιτεύματα σε σειρά αρχίζοντας από αυτό που
εμφανίστηκε πρώτο στον αρχαίο ελληνικό κόσμο και περιγράψτε συνοπτικά τη
λειτουργία τους: ολιγαρχία, τυραννία, δημοκρατία, βασιλεία, αριστοκρατία.
2) Τι γνωρίζετε για τη μάχη των Θερμοπυλών ;
3) Αντιστοιχίστε τις παρακάτω προσωπικότητες με το έργο για το οποίο έμειναν
γνωστές στην ιστορία.
α. Περικλής

1. Περίφημος γλύπτης των κλασικών

β. Ηρόδοτος

χρόνων

γ. Ικτίνος και Καλλικράτης

2. Ήταν οι αρχιτέκτονες του Παρθενώνα

δ. Μάικλ Βέντρις και Τζον Τσάντγουικ

3. Αποκρυπτογράφησαν τη Γραμμική Β΄

ε. ∆ράκοντας

4. Ονομάστηκε πατέρας της ιστορίας

στ. Θεμιστοκλής

5. Αρχηγός στη ναυμαχία της Σαλαμίνας

ζ. Αριστοτέλης

6. Πίστευε ότι όλοι οι πολίτες πρέπει να

η. Φειδίας

είναι ίσοι απέναντι στο νόμο
7. Γνωστός για τους σκληρούς νόμους
του
8. Μεγάλος φιλόσοφος και δάσκαλος του
Μ. Αλέξανδρου

4) Συμπληρώστε τις παρακάτω προτάσεις που αφορούν στην τέχνη
επιλέγοντας τη σωστή απάντηση.
α. Το ειδώλιο αυτό είναι αντιπροσωπευτικό έργο της :
1. κυκλαδικής τέχνης
2. μινωικής τέχνης
3. μυκηναϊκής τέχνης

β. Το αγγείο αυτό είναι χαρακτηριστικό δείγμα της :
1. παλαιολιθικής εποχής
2. νεολιθικής εποχής
3. γεωμετρικής εποχής

γ. Ο Παρθενώνας χτίστηκε κατά την :
1. αρχαϊκή περίοδο
2. κλασική περίοδο
3. ελληνιστική περίοδο

δ. Κοίλο στο αρχαίο ελληνικό θέατρο ονομάζεται
στο διπλανό σχέδιο το σημείο :
1. Α
2. Β
3. Γ
5) ∆ιαβάστε τους παρακάτω ορισμούς και συμπληρώστε τα κενά με τις λέξεις
που λείπουν.
α. Σε όλες τις εποχές οι άνθρωποι αισθάνονταν την ανάγκη να
προβλέψουν το μέλλον. Την απάντηση σε αυτό το ερώτημα οι αρχαίοι το
αναζητούσαν στα ____________ . Πιο ονομαστό υπήρξε των ∆ελφών,
το οποίο ήταν αφιερωμένο στον Απόλλωνα.

β. Η ανώμαλη κατάσταση που επικράτησε στην Ελλάδα μετά τις
μετακινήσεις των ελληνικών φύλων κατά τον 12ο αιώνα π.Χ., η γενική
στενότητα του χώρου, ο οικονομικός μαρασμός και η ανασφάλεια
υποχρέωσαν πολλούς Έλληνες να μεταναστεύσουν προς τα νησιά του
Αιγαίου και τα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας. Η μετακίνηση
πραγματοποιήθηκε κατά φυλετικές ομάδες κατά τον 10ο αιώνα π.Χ. κι
έμεινε

γνωστή

ως

________________

________________

________________ .
γ. Η πρόθεση του βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππου ήταν να γίνει το
κράτος του μεγάλη δύναμη. Για το σκοπό αυτό επιστράτευσε αγρότες και
ποιμένες της Μακεδονίας, τους οποίους εφοδίασε με μικρότερη ασπίδα
κι ένα μακρύ δόρυ, που ονομαζόταν ________________ .
δ. Από τον 5ο αιώνα π.Χ., η αθηναϊκή πολιτεία ανέπτυξε θεσμούς
κοινωνικής προστασίας και πλήρωνε για τους φτωχούς το εισιτήριο για
την

είσοδό

τους

στο

θέατρο.

Τα

χρήματα

αυτά

λέγονταν

________________ .
ΟΜΑ∆Α Β΄
1) Εάν είχατε τη δυνατότητα να ζήσετε σε μια από τις δύο ελληνικές πόλεις,
Αθήνα ή Σπάρτη, που κατά την αρχαιότητα γνώρισαν μεγάλη ακμή, ποια θα
επιλέγατε και για ποιο λόγο ;
2) Η εκστρατεία του Αλέξανδρου δημιούργησε ένα εκτεταμένο κράτος που
περιλάμβανε πολλούς λαούς με διαφορετικές γλώσσες, θρησκείες, νοοτροπίες
και παραδόσεις. Ο Αλέξανδρος πίστευε ότι για να κυβερνηθεί αυτό το κράτος
έπρεπε να εφαρμοστεί μια πολιτική που θα γινόταν αποδεκτή από όλους. Η
πολιτική αυτή ενθάρρυνε τους μεικτούς γάμους και προώθησε την αξία της
ανεξιθρησκίας. Αφού εξηγήσετε τους δύο αυτούς όρους, δικαιολογήστε για
ποιους λόγους συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτή την πολιτική.
3) Όταν το δημοκρατικό πολίτευμα σταθεροποιήθηκε το κυρίαρχο σώμα στη
δομή του αθηναϊκού πολιτεύματος ήταν η Εκκλησία του ∆ήμου. Πως εξηγείται
αυτό κατά τη γνώμη σας ;
4) Παρατηρώντας τον παρακάτω χάρτη ερμηνεύστε την ονομασία «∆ώρο του
Νείλου» που είχαν αποδώσει οι αρχαίοι Έλληνες στην Αίγυπτο.

