ΙΣΤΟΡΙΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΑ Α
Α1. (α) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με αυτά της στήλης Β (Ένα
στοιχείο της στήλης Β περισσεύει)
Α
Β
Ι.
Πεισίστρατος
α.
Στρατηγός του Αλέξανδρου
ΙΙ. Πύρρος
β.
Αθηναίος πολιτικός και στρατηγός
ΙΙΙ. Πτολεμαίος
γ.
Τραγικός ποιητής
ΙV. Αλκιβιάδης
δ.
Βασιλιάς της Ηπείρου
ε.
Τύραννος της Αθήνας
(2 μον.)
(β) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό ή Λάθος
1.
2.
3.
4.

Ο Κώδικας Χαμουραμπί αποτελεί την αρχαιότερη γραπτή νομοθεσία.
Ο Όσιρις ήταν θεός της αρχαίας Αιγύπτου
Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν τη σφηνοειδή γραφή
Στις Κυκλάδες κατά την 3η χιλιετία π.Χ. δεν υπήρχε κεντρική εξουσία
(2 μον.)

Α2. Να αποδώσετε με συντομία το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:
Σεισάχθεια
Μέτοικοι
Αμφικτιονίες
Απέλλα
(4 μον.)
Α3. Να περιγράψετε ένα θέατρο του 5ου π.Χ. αιώνα
(4 μον.)
Α4. Ποιες ήταν οι αφορμές του Πελοποννησιακού πολέμου και ποιες οι τρεις φάσεις
του;
(4 μον.)
Α5. Είχαν δίκιο οι αρχαίοι Έλληνες, που ονόμαζαν την Αίγυπτο «δώρον του Νείλου»;
Αν ναι, γιατί;
(4 μον.)
(Από τα 5 θέματα να απαντήσετε στα 3)
ΟΜΑΔΑ Β
Β1. Σύμφωνα με το κείμενο που ακολουθεί, για ποιους λόγους θεωρεί ο Αθηναίος
ιστορικός Θουκυδίδης ότι ο Πελοποννησιακός πόλεμος ήταν ο καταστροφικότερος
πόλεμος για τους Έλληνες; Ποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του πολέμου
πιστεύετε ότι κάνει το έργο του ιστορικού δύσκολο και γιατί;

(4μον.)
Β2. Να συγκρίνετε το θεσμό της δουλείας στην αρχαία Σπάρτη με τον αντίστοιχο
στην αρχαία Αθήνα
(4 μον.)
Β3. Να συγκρίνετε το Διαδούμενο του Πολύκλειτου με τον κούρο της Αναβύσσου.

(4 μον)
Β4. «Ο Αλέξανδρος κατανόησε ότι για να κυβερνηθεί αυτό το κράτος, έπρεπε να
εφαρμοστεί μια πολιτική που θα γινόταν αποδεκτή από τους λαούς» [Σχολ. Βιβλ.
σ.102]. Ποιο στοιχείο αυτής της πολιτικής του Αλέξανδρου διαφαίνεται στο
παρακάτω κείμενο; Ποια άλλα μέτρα πήρε, προκειμένου να μπορέσει να διοικήσει το
κράτος του ευκολότερα και με λιγότερες αντιδράσεις;

(Από τα 4 θέματα να απαντήσετε στα 2)

