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ΤΑΞΗ: Α
ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΑ Α΄
1. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της ομάδας Α με τα στοιχεία της ομάδας Β
Α
Β
Μαραθώνας
Αλκιβιάδης
Θερμοπύλες
Φίλιππος
Σαλαμίνα
Λεωνίδας
Σικελική εκστρατεία
Μιλτιάδης
Χαιρώνεια
θεμιστοκλής
2. Ποια ήταν τα σπουδαιότερα Μινωικά ανάκτορα και ποια τα αρχιτεκτονικά
τους χαρακτηριστικά;
3. Τι ονομάζουμε Α΄ Ελληνικό αποικισμό και ποια ήταν τα αίτια δημιουργίας
του;
4. Τι όριζε η σεισάχθεια και ποιος τη νομοθέτησε;
5. Ποιες ήταν οι λειτουργίες και ποιος σκοπό εξυπηρετούσε η θέσπισή τους; Να
περιγράψετε μια από αυτές.
(Από τις πέντε ερωτήσεις να απαντήσετε στις τρεις)
ΟΜΑΔΑ Β΄
1. «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
τη 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 απαγορευόταν
αυστηρά. Η σπαρτιατική λιτότητα έγινε παροιμιώδης. Ο επιμέρους άνθρωπος,
απορροφημένος ολότελα μέσα στο κράτος, δεν είχε καθόλου ατομική ζωή.
Δεν είχε να λύσει προβλήματα της δικής του ανθρώπινης ύπαρξης. Η Σπάρτη
δεν ήταν τόπος για διανοούμενους ή φίλους της θεωρίας. Το χρέος όλο του
ανθρώπου και το υπέρτατο ιδεώδες της ζωής του Σπαρτιάτη περιέχονταν μέσα
στους νόμους της πόλης του» J. B. Burry/Russell Meiggs, Ιστορία της
Αρχαίας Ελλάδας
Αφού διαβάσετε το παραπάνω κείμενο και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, να
απαντήσετε στις ερωτήσεις:
α) Ποιος ήταν ο χαρακτήρας του Σπαρτιατικού κράτους?
β)Ποια θέση είχε ο άνθρωπος μέσα στο κράτος?
2. Ποια ήταν η διαφορά ανάμεσα στο αριστοκρατικό και ολιγαρχικό πολίτευμα?
3. Ποιος ήταν ο σκοπός ίδρυσης της συμμαχίας της Δήλου και με ποιες ενέργειες
του Περικλή η συμμαχία έγινε όργανο της Πανελλήνιας Αθηναϊκής
ηγεμονίας?
4. Για ποιους λόγους ο Αλέξανδρος στα εδάφη που κατακτούσε ίδρυε πόλεις
που τις ονόμαζε Αλεξάνδρειες?
(Από τις τέσσερις ερωτήσεις να απαντήσετε στις δυο)

