ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ για την Α’ Tάξη

ΘΕΜΑΤΑ :
ΟΜΑΔΑ Α
(Απαντήστε σε 3 από τα 5 παρακάτω ερωτήματα)

1). Ποια ήταν η επίδραση του μινωικού στον μυκηναϊκό πολιτισμό;
2). Τι γνωρίζετε για τους Ολυμπιακούς αγώνες;
3). Περιγράψτε συνοπτικά την κοινωνική ζωή και την αγωγή των παιδιών στην
αρχαία Αθήνα.
4). Αναφέρετε με συντομία τις σπουδαιότερες μάχες - κατά χρονολογική σειρά –
των Περσικών πολέμων;
5). Ποια ήταν τα αίτια και ποιες οι αφορμές του Πελοποννησιακού πολέμου;

ΟΜΑΔΑ Β
(Απαντήστε σε 2 από τα 4 παρακάτω ερωτήματα)

1).
«Λοιπόν εκείνο τον καιρό η ελληνική φυλή, που στις πιο πολλές περιοχές γειτόνευε
με τους Φοίνικες ήταν οι Ίωνες. Αυτοί πήραν ως μαθητές τα γράμματα από τους
Φοίνικες, κι αφού άλλαζαν ελαφρά τη μορφή τους, τα χρησιμοποιούσαν και
χρησιμοποιώντας τα, τους έδωσαν όνομα. Και όπως ήθελε και το δίκιο, μια και τα
είχαν φέρει στην Ελλάδα οι Φοίνικες, τους έδωσαν την ονομασία φοινικήα ».
Ηρόδοτος, Ιστορία Ε58


Με βάση την παραπάνω ιστορική μαρτυρία του Πλούταρχου, και τις
δικές σας γνώσεις, να απαντήσετε στα εξής ερωτήματα:

α). Πότε και με ποιον τρόπο διαμορφώθηκε το ελληνικό αλφάβητο;
β). Ποια είναι η μεγάλη σημασία για τον ελληνισμό από τη διαμόρφωση του
ελληνικού αλφαβήτου;
2).

«Οι εμφύλιες συγκρούσεις έφεραν στις πόλεις αμέτρητες συμφορές, πράγμα που
γίνεται και θα γίνεται συνέχεια, όσο δεν αλλάζει ο χαρακτήρας των ανθρώπων».
Θουκυδίδης, Γ, 82


Με βάση τις γνώσεις σας και την καθημερινή σας εμπειρία, μπορείτε να
αποδείξετε ότι ο ιστορικός Θουκυδίδης είχε δίκιο;

Mπορείτε να

αναφέρετε ένα παράδειγμα:

3). Έχει υποστηριχθεί ότι οι Πέρσες πέτυχαν με τη διπλωματία (παράθεμα:
«Η Ειρήνη του βασιλέως», 386 π.Χ.) ό,τι δεν πέτυχαν με τα όπλα. Μπορείτε
να εξηγήσετε τη φράση «Η διπλωματία αποτελεί συνέχιση του πολέμου με
άλλα μέσα»;

4). O Στράβων, ο μεγαλύτερος γεωγράφος της αρχαιότητας γράφει: “Έστιν ουν
Ελλάς και η Μακεδονία» ( = και η Μακεδονία λοιπόν είναι Ελλάδα).
Έχει δίκιο να υποστηρίζει αυτή την άποψη, με βάση τα όσα μάθατε; Γιατί
είναι επίκαιρη σήμερα αυτή η φράση του Στράβωνα;

