ΙΣΤΟΡΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΑ Α:
Α1 .
Α1.1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις, ανάλογα, σωστές (Σ) ή λάθος (Λ):
α Αποκορύφωμα των ερευνών που αφορούν τον μυκηναϊκό πολιτισμό ήταν η αποκρυπτογράφηση
της γραμμικής Β γραφής.
β. Βασική πηγή εσόδων από έκτακτες εισφορές ήταν ο θεσμός της λειτουργίας.
γ. Πιστός πάντα στην ιδέα του πρωταγωνιστικού ρόλου της Αθήνας ήταν ο ρήτορας Δημοσθένης.
δ. Ο Ελληνιστικός κόσμος δε λειτούργησε μέσα σε ένα ενιαίο οικονομικό σύστημα.
ε. Σύμφωνα με τη θεωρία του Πυθαγόρα η δημιουργία του κόσμου ανάγεται στους αριθμούς και
την αρμονία.
(Μονάδες 10)
Α1.2.Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
-«Γραμμική Β Γραφή»
-«Πελοποννησιακός πόλεμος: παράγοντες αντιπαράθεσης Αθήνας – Σπάρτης, περίοδοι πολέμου»
-«Τιμητής»
(Μονάδες 15)
Α2.
Α2.1 Η Ελληνική Γλώσσα κατά τους Ελληνιστικούς χρόνους.

(Μονάδες 10)

Α2.2
α. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:
- Στους Μυκηναίους λιγότερο τιμητικός ήταν ο τίτλος …………………………….
- Την πορεία μεταβολής των πολιτευμάτων παρουσιάζει το ακόλουθο θεωρητικό σχήμα: Βασιλεία
Αριστοκρατία
………………………
Τυραννίδα
Δημοκρατία.
- Μια από τις λειτουργίες ήταν η ………………………., σύμφωνα με την οποία ο χορηγός είχε
την υποχρέωση να δίνει τα χρήματα για την διδασκαλία ενός θεατρικού έργου.
- Κύριος εκφραστής αυτής της πολιτικής (Πανελλήνια Ιδέα) ήταν ο Αθηναίος ρητοροδιδάσκαλος
……………………..
- Ο Γάϊος Γράκχος για να περιορίσει τις αυθαιρεσίες των συγκλητικών προχώρησε σε
συγκρότηση δικαστηρίου από …………………………….
(Μονάδες 5)
Α2.2
β. Η Αιτωλική συμπολιτεία
ΟΜΑΔΑ Β:
Β1 Αντλώντας στοιχεία
από
το
παρακάτω
κείμενο
1
και
αξιοποιώντας
τις

(Μονάδες 10)
ιστορικές σας γνώσεις
να αναφέρετε:
α. τα αίτια που
συνέβαλαν στην ίδρυση

αποικιών (Β΄ αποικισμός
8ος – 6ος αι. π.χ. )
β. τον τρόπο ίδρυσης και
τον χώρο εξάπλωσής
τους και

γ. τις επιπτώσεις που
είχε
η
αποικιακή
εξάπλωση
κατά
το
παραπάνω
χρονικό
διάστημα.
(Μονάδες 25)
Β2.: Λαβαίνοντας υπόψη
το παρακάτω κείμενο 2
και αξιοποιώντας τις
ιστορικές γνώσεις να
αναφέρετε
τις
μεταρρυθμιστικές
του
προσπάθειες
Τιβέριου
Γράκχου.
(Μονάδες 25)
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