ΙΣΤΟΡΙΑ

ΟΜΑ∆Α Α (Να απαντήσετε σε 3 θέματα)
Θέμα 1ο
Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων
α) Θεμελιωτής του δημοκρατικού πολιτεύματος θεωρείται ο ……………………
β)

Οι

ναοί

της

αρχαϊκής

περιόδου

χτίζονται

σε

δύο

ρυθμούς

:

1…………………
2 ………………………………..
γ)Οι

αρχαίοι

Αιγύπτιοι

χρησιμοποιούσαν

ένα

είδος

γραφής

τα

………………………………
δ) Οι Φοίνικες συνέβαλαν στην εξελικτική πορεία της ιστορίας με την
επινόηση του ………………………………………………………………………...
ε) Στον Μυκηναϊκό πολιτισμό σύστημα γραφής ήταν …………………………….
στ) Η αρχαιότερη γραπτή νομοθεσία ήταν ο ………………………………………
ζ) Η Ανταλκίδειος ειρήνη καθιστούσε τους Πέρσες ………………………………
η)

Οι

κυριότερες

λειτουργίες

………………………………….

ήταν
3

:

1

…………………………..

…….………………………….

………………………………………….
Θέμα 2ο
Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με την Β
Στήλη Α

Στήλη Β

1.- ‘’Μολών λα βέ’’

α.- Αριστοτέλης

2.- Κάτω Ιταλία

β.- 776 π.χ.

3.- Χαιρώνεια

γ.- φορολογικό σύστημα

4.- ναυμαχία Σαλαμίνας

δ.- Φίλιππος

5.- διδάσκαλος Αλέξανδρος

ε.- Λεωνίδας

6.- Λειτουργίες

στ.- Ελληνοπερσικοί πόλεμοι

7.- Ολυμπιακοί Αγώνες

ζ.- Μεγάλη Ελλάδα

8.- Ιωνική επανάσταση

η.- Θεμιστοκλής

Θέμα 3ο
Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων :
Μετοίκιο, οπλιτική φάλαγγα, Αμφικτυονία, Νόμοι του ∆ράκοντα

2
4

Θέμα 4ο
Τι είναι τα μινωϊκά ανάκτορα και ποιά τα κοινά χαρακτηριστικά τους
Θέμα 5ο
Ποια τα μέτρα του Σόλωνα στην αρχαία Αθήνα
ΟΜΑ∆Α Β (Να απαντήσετε σε 2 θέματα)
Θέμα 1ο
Να αναφέρετε τα κύρια χαρακτηριστικά της ζωής στην αρχαία Σπάρτη
σύμφωνα με το κείμενο που ακολουθεί :
Η ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ
Η Σπάρτη λοιπόν ήταν ένα στρατόπεδο, όπου ύψιστο αντικειμενικό
σκοπό της ζωής του είχε ο καθένας, να είναι σε κάθε στιγμή έτοιμος να
πολεμήσει με την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για την πόλη του. Ο
σκοπός κάθε νόμου, ο έσχατος λόγος όλου του συστήματος κοινωνικής
διατάξεως ήταν να διαμορφώσει καλούς στρατιώτες. Η χλιδή στην ιδιωτική
ζωή απαγορεύονταν αυστηρά, η σπαρτιατική λιτότητα έγινε παροιμιώδης. Ο
επιμέρους άνθρωπος, απορροφημένος ολότελα μέσα στο κράτος, δεν είχε
καθόλου δική του ατομική ζωή, δεν είχε να λύσει προβλήματα της δικής του
ανθρώπινης υπάρξεως. Η Σπάρτη δεν ήταν τόπος για διανοουμένους ή
φίλους της θεωρίας, το χρέος όλο του ανθρώπου και το υπέρτατο ιδεώδες της
ζωής του Σπαρτιάτη περιέχονταν μέσα στους νόμους της πόλης.
J.B. Bury – Russell Meiggs, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος, Εκδ.
Καρδαμίτσα, Αθήνα 1978, σ. 149
Θέμα 2ο
α) Σε ποιούς λόγους οφείλεται η νίκη των Ελλήνων επί των Περσών;
β) Ποιές οι συνέπειες της νίκης αυτής;
Θέμα 3ο
Ποιά η συνεισφορά του Μ. Αλεξάνδρου στον πολιτισμό;
Θέμα 4ο
Με ποιές ενέργειες ο Μ. Κων/νος μεταστρέφει την πορεία της Ιστορίας και
θέτει τα θεμέλια της δημιουργίας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αξιοποιείστε
το παρακάτω κείμενο :
Ευρισκόμενοι στο Μιλάνο, εγώ ο Αύγουστος Κωνσταντίνος και εγώ ο
Αύγουστος Λικίνιος, κάτω από καλούς οιωνούς και αναζητούντες με φροντίδα
κάθε τι που θα απέβλεπε στο γενικό καλό … πιστέψαμε ότι έπρεπε να

τακτοποιήσουμε όλα εκείνα τα οποία αφορούν στην οφειλόμενη λατρεία προς
το Θείον και να παραχωρήσουμε στους Χριστιανούς και σε όλους τους
υπηκόους μας την ελεύθερη άσκηση των λατρευτικών τους καθηκόντων στη
θρησκεία της επιλογής τους. Είθε, επομένως, το Θείον, στην ουράνια κατοικία
του, να εκδηλώσει την ικανοποίησή του και να στείλει τις χάρες του και σε μας
και στους λαούς που ζουν υπό την εξουσία μας.
Λακτάντιος, De mortibus persecutorum 47(Μετ. Β.Σ.)
-

