ΤΑΞΗ Α΄Γυμνασίου
ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ –ΙΟΥΝΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ Α΄
Από τις πέντε (5) ερωτήσεις επιλέγετε και απαντάτε στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση
βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες
Ερώτηση 1η (Σωστού –Λάθους)
Να βάλετε (Σ) στις σωστές ή (Λ) στις λανθασμένες προτάσεις.
1.Το χαρακτηριστικότερο δημιούργημα της Κυκλαδικής τέχνης κατά την εποχή του
χαλκού είναι τα μαρμάρινα ειδώλια.
2.Τα μινωικά ανάκτορα ήταν οχυρωμένα με γιγάντια τείχη.
3.Στη Μινωική θρησκεία σπουδαία θέση κατέχει μία θεά η οποία προσφωνείτε με
την ονομασία Πότνια=Σεβάσμια.
4.Στο ολιγαρχικό πολίτευμα κριτήριο για συμμετοχή στην εξουσία δεν είναι η
καταγωγή αλλά ο πλούτος.
5.Το μαντείο των Δελφών ήταν αφιερωμένο στον Απόλλωνα .
6. το μοναδικό αξίωμα που μπορούσε να αναλάβει μια γυναίκα στην Αθήνα κατά την
αρχαιότητα ήταν αυτό της ιέρειας .
7. Ο Πελοπίδας εφάρμοσε στην μάχη το στρατηγικό σχέδιο της λοξής φάλαγγας.
8. Ο Μέγας Αλέξανδρος κατανοεί την αξία της ανεξιθρησκείας και επιτρέπει στον
καθένα να πιστεύει ότι θέλει .
Ερώτηση 2η (Πολλαπλής επιλογής)
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
1.Από τα ζώα σημαντικό ρόλο στην Μινωική Θρησκεία παίζει :
Α. Ο ταύρος
Β. Ο σκύλος
Γ. Η γάτα
Δ. Το άλογο
2. Τους Βασιλικούς τάφους του Μυκηναικού πολιτισμού ανέσκαψε στην Ακρόπολη
των Μυκηνών ο :
Α. Μάικλ Βέντρις
Β. Άρθουρ Έβανς
Γ. Ερρίκος Σλήμαν
Δ. Τζόν Τσάντγουικ
3. Η χορηγία ως μια μορφή λειτουργίας (φορολογικό σύστημα)της Αρχαίας
Αθήνας ήταν΅
Α.Προσφορά χρημάτων για συντήρηση κρατικών πλοίων.
Β.Ανάληψη δαπάνης για το ανέβασμα θεατρικής παράστασης.
Γ. Καταβολή εξόδων για τη διατροφή αθλητών.
Δ.Παροχή χρημάτων για παράθεση δημόσιου γεύματος.

4.Ιερό κέντρο των Μακεδόνων ήταν _
Α.Οι Αιγές.
Β.Η Πέλλα.
Γ.Το Δίο.
Δ.Κανένα από τα προηγούμενα.

Ερώτηση 3η (Αντιστοίχησης)
Να αντιστοιχίσετε τα γράμματα της Στήλης Α στα νούμερα της Στήλης Β.
Στήλη Α΄
Στήλη Β΄
Α.Παιδαγωγός
1. Διδάσκει γραφή, ανάγνωση και την κατανόηση των
Ομηρικών επών
Β.Γραμματιστής

2. Διδάσκει μουσική

Γ. Παιδοτρίβης.

3. Εκγυμνάζει

Δ. Κιθαριστής

4. Βοηθά στο σπίτι το αγόρι στην εκμάθηση των μαθημάτων
του και το συνοδεύει στο σχολείο

Ερώτηση 4η ( Σύντομης Απάντησης.)
Α. Τι γνωρίζετε για τη «Σεισάχθεια»;
Β. Με ποιο τρόπο ο Σόλωνας πέτυχε την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά;
Ερώτηση 5η .( σύντομής απάντησης)
Α. Πως γινόταν η ανατροφή των παιδιών της Αθηναικής κοινωνίας κατά τον 5ο π.χ
αιώνα ;.
Β. Τι περιελάμβανε η τροφή της Αθηναικής οικογένειας κατά το 5ο π.χ αιώνα ;
ΟΜΑΔΑ Β΄
Από τις τέσσερις ερωτήσεις απαντάτε στις δύο (2). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με
τέσσερις (4) μονάδες.
Ερώτηση 1η
Με βάση το διπλανό σχήμα να γίνει η ιεράρχηση της
Μυκηναικής κοινωνίας και να αναλυθεί.

Πυραμιδοειδής
Ιεράρχηδη
Της Μυκηναικής κοινωνίας

Ερώτηση 2η

Αφού διαβάσεις το παράθεμα να απαντήσεις στην ερώτηση :
Για ποιο λόγο παρατήρησαν οι Ελλανοδίκες την Καλλιπάτειρα ;
Σήμερα συμβαίνει κάτι τέτοιο;
Ερώτηση 3η
Τι γνωρίζετε για τη μάχη των Θερμοπυλών;
Ερώτηση 4η
Τι ονομάζουμε σήμερα πολυπολιτισμική κοινωνία και ποια η σχέση της με την
πολιτική που εφάρμοσε ο Μέγας Αλέξανδρος απέναντι στους λαούς της Ανατολής;

Η Δ\ΝΤΡΙΑ

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

