Σχολ. έτος: 2007-08
Θέματα γραπτών ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων περιόδου ΜαΐουΙουνίου 2008
Τάξη: Α΄
Μάθημα: Ιστορία
Εισηγητές:
ΟΜΑΔΑ Α΄.
1. Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω ιστορικών όρων:
σεισάχθεια, μέτοικοι, Απέλλα, λειτουργίες.
2. Στις παρακάτω φωτογραφίες [δίνονται σε φωτοτυπία] βλέπετε δύο
αττικά αγγεία. Ονομάστε το ρυθμό αγγειογραφίας στον οποίο
ανήκει το καθένα από αυτά και περιγράψτε τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά κάθε ρυθμού.
3. Να γράψετε πότε έγινε η μάχη του Μαραθώνα, ποιοι ήταν οι
αντίπαλοι στρατοί, ποιοι οι επικεφαλής τους και ποιο ήταν το
αποτέλεσμα.
4. α) Ποιος πολιτισμός ονομάζεται Μινωϊκός και ποια είναι τα
σημαντικότερα κέντρα του.
β) Να συμπληρώσετε τα κενά:
1. Τα τείχη των μυκηναϊκών ακροπόλεων ονομάζονται — .
2. Οι βασιλείς των Μυκηναίων θάβονται σε — τάφους.
3. Το 1952 οι Βρετανοί Βέντρις και Τσάντγουϊκ
αποκρυπτογράφησαν τη — .
4. Ανασκαφές στην ακρόπολη των Μυκηνών έκανε ο — .
5. Να αντιστοιχίσετε τα δεδομένα της στήλης Α΄ με αυτά της Β΄.
Α΄
Β΄
1. Θεμιστοκλής
α. Εκεί νίκησαν για πρώτη φορά οι
Μακεδόνες τους Πέρσες
2.Δαρείος Γ΄
β. Με το δικό του σχέδιο νίκησαν
οι Έλληνες στη Σαλαμίνα
3. Γρανικός
γ. Ηττήθηκε στη Σαλαμίνα
4. Ξέρξης
δ. Νικήθηκε από τον Αλέξανδρο στα
Γαυγάμηλα
5. Παυσανίας
ε. Νίκησε στις Πλαταιές
6. Λεωνίδας
στ. Ναυμαχία της Μυκάλης
7. Λεωτυχίδης
ζ. Τον νίκησε ο Αλέξανδρος στον Υδάσπη
ποταμό
8. Πώρος
η. Μάχη των Θερμοπυλών
ΟΜΑΔΑ Β΄.

1. Να γράψετε τα αίτια και τις συνέπειες του β΄αποικισμού.
2. Με τον Κλεισθένη, γράφει ο Αριστοτέλης, «δημοκρατικοτέρα
πολύ της Σόλωνος εγένετο η πολιτεία»: να εξηγήσετε το νόημα της
φράσης αυτής, αφού μελετήσετε τα δύο παραθέματα που
ακολουθούν: «ΜΗ ΦΥΛΟΚΡΙΝΕΙΝ»:ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΦΡΑΣΗΣ,
Αριστοτέλης, Αθηναίων πολιτεία, 20. 4 και 21, 1-2 και
Αριστοτέλης, Αθηναίων πολιτεία, 22. 1-3 (σελ. 53 του βιβλίου
Αρχαία Ιστορία, Α΄Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, ΑΘΗΝΑ 2006.
3. Συγκρίνετε τη θέση των δούλων στην Αθήνα με την αντίστοιχη
των ειλώτων στη Σπάρτη.
4. Από το κείμενο που ακολουθεί σημείωσε τα κύρια χαρακτηριστικά
που διαμορφώνουν τον ιδανικό στρατιωτικό ηγέτη: Κείμενο:
Αρριανός, Αλεξάνδρου Ανάβασις, Ζ, 28 (Μετ. Δ. Μόσχου), σελ.
103 του βιβλίου Αρχαία Ιστορία, Α΄Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, ΑΘΗΝΑ
2006.
(Να απαντήσετε σε 3 θέματα από την Α΄ομάδα και 2 από την
Β΄ομάδα)
Ο Δ/ντής

Οι εισηγητές

