ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ Α (επιλέγετε τις 3)
1.Να αντιστοιχίσετε τις εικόνες που βρίσκονται στην πίσω σελίδα με τις
λεζάντες που ακολουθούν
α. Η μινωϊκή «θεά των όφεων» από φαγεντιανή, π. 1600πΧ,
Αρχαιολογ. Μουσείο Ηρακλείου.
β. Μαρμάρινο κυκλαδικό ειδώλιο γυναικείας μορφής, π. 2500πΧ,
Αθήνα, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.
γ. Τμήμα μυκηναϊκής τοιχογραφίας με παράσταση γυναικείας μορφής
(ιέρειας ή θεάς της γονιμότητας), π.1300πΧ, Αρχ. Μουσείο Ναυπλίου.
Δ Αρχαϊκή Κόρη «Πεπλοφόρος», π. 530πΧ, Μουσείο Ακροπόλεως.
2. Τι γνωρίζετε για την περίφημη διάταξη της νομοθεσίας του Σόλωνα,
γνωστή ως σεισάχθεια;
3. Ποιο σκοπό εξυπηρετούσε ο θεσμός των λειτουργιών στην Αρχαία
Αθήνα. Να αναφέρετε δύο από αυτές.
4. Ποιες κοινωνικές ομάδες αποτελούσαν τον πληθυσμό της Αθήνας τον
5ο πΧ αιώνα και τι γνωρίζετε για την καθεμιά;
5. Να βάλετε Σ ή Λ στις σωστές ή λάθος προτάσεις.
Α. Οι χρησμοί που έδινε η Πυθία στο μαντείο των Δελφών ήταν πάντα
σαφέστατοι.
Β. Κυλώνειο άγος ονομάζεται η ανόσια προσπάθεια του Κύλωνα να
καταλάβει την εξουσία.
Γ. Οι νόμοι του Δράκοντα ήταν τόσο σκληροί, ώστε οι Αθηναίοι
έλεγαν ότι τους είχε γράψει με αίμα.
Δ. Τα θεωρικά ήταν ένας θεσμός που εισήγαγε ο Εφιάλτης.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ Β (να επιλέξετε τις 2)
6. Να αναφέρετε με συντομία τα αίτια των Περσικών πολέμων και του
Πελοποννησιακού πολέμου και να γράψετε τις αναλογίες που υπάρχουν
με τα αίτια των σημερινών πολέμων.
7. Η ιστορία ονόμασε τον Αλέξανδρο «Μέγα». Να δικαιολογήσετε το
χαρακτηρισμό αυτό με βάση το έργο του.
8. Οι Σπαρτιάτες είχαν κηρύξει τον πόλεμο εναντίον της Αθήνας με το
σύνθημα της απελευθέρωσης των ελληνικών πόλεων από τον αθηναικό
ζυγό. Τήρησαν τα όσα είχαν υποσχεθεί μετά τη λήξη του
Πελοποννησιακού πολέμου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
9. Με βάση το παράθεμα που ακολουθεί να πείτε ποια ήταν τα βασικά
χαρακτηριστικά του τρόπου ζωής των Σπαρτιατών και ποιο ιδεώδες
εξυπηρετούσε;
Παράθεμα «Η ζωή στη Σπάρτη», σελ.49 του σχολικού βιβλίου, «Η
Σπάρτη λοιπόν….έως .μέσα στους νόμους της πόλης του».
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