
 

 

ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ  
 
           ΟΜΑΔΑ   Α’ 
 
ΘΕΜΑ 1° 
 Α Να  προσδιορίσετε  αν το  περιεχόμενο  των ακόλουθων προτάσεων  
είναι  σωστό  ή  όχι , γράφοντας  τη  λέξη’’σωστό΄΄ ή  λάθος’’δίπλα  στον  
αριθμό  που  αντιστοιχεί  σε  κάθε  πρόταση: 
Ι .Το  ημερολόγιο  των 365 ημερών καθιερώθηκε  από  τους  Αιγύπτιους  
ΙΙ .Ανώτατος  άρχοντας  κάθε  μυκηναϊκού κράτους  ήταν ο βασιλεύς ,κύ- 
ριος του  ανακτόρου  απ’ όπου  πήγαζε  κάθε  εξουσία . 
ΙΙΙ .Η αρχαϊκή  εποχή  έχει  χαρακτηριστεί  κι  ως  ελληνικός  μεσαίωνας  
ή   σκοτεινοί  χρόνοι . 
IV.Η δημιουργία  των πόλεων-κρατών συνδέεται  με  την  παρακμή  και  την 
πτώση  της βασιλείας. 
V.Οι  δύο  βασικοί  αρχιτεκτονικοί  ρυθμοί,ο δωρικός κι  ο ιωνικός  είναι  
δημιούργημα  της  ομηρικής  εποχής .  
VI.Ο θεσμός  της  λειτουργίας  αποτελούσε  βασική  πηγή  εσόδων  από  
έκτακτες  εισφορές  για  το  αθηναϊκό  κράτος  κατά  την  εποχή  του  Μ .Αλε- 
ξάνδρου . 
                                                                                     [μον.15] 
β .Να  αναδιατυπώσετε  τις  λανθασμένες  προτάσεις  έτσι  ώστε  να  
δηλώνουν  το  σωστό .                                                       [μον .10] 
 
ΘΕΜΑ  2° 
Α.Να  αποδώσετε  με  συντομία  το  περιεχόμενο  των παρακατω  όρων: 
πόλη-κράτος ,αποικισμός ,συμπολιτείες ,ελληνιστικός  πολιτισμός . 
                                                                                      [μον.15] 
Β.Να  αντιστοιχίσετε  τα  δεδομένα  της  στήληςΑ’με  εκείνα  της  Β’ 
(τρία  δεδομένα  της  στήληςΒ’περισσεύουν): 
         Α’                                            Β’ 
  1.οίκος                                          α .πανελλήνια  ιδέα  
  2.θολωτοί  τάφοι                             β .αρχαϊκή  εποχή  
  3.Περικλής                                    γ.ομηρική  εποχή  
  4.Ισοκράτης                                  δ.Ρώμη  
  5.εκκλησία  του  λαού                      ε .θεωρικά  
                                                     στ.μυκηναϊκός πολιτισμός  
                                                     ζ .Αθήνα  
                                                     η .μινωϊκός  πολιτισμός   [μον10] 
   ΟΜΑΔΑ   Β’ 
ΘΕΜΑ  1° 
Α Ποια  είναι  η  βασική  διαφορά  του  δεύτερου  ελληνικού  αποικισμού  από  
τον πρώτο  και  ποια  τα  χαρακτηριστικά  των αποικιών;          [μον.10] 
Β.Ποιες  είναι  οι  συνέπειες  του  δεύτερου  ελληνικού  αποικισμού  στον 
οικονομικό  και  κοινωνικό  τομέα .                                        [μον.15] 
ΘΕΜΑ  2° 
Α.Ποια  ήταν  η  αφορμή  και  ποια  η  κύρια  αιτία  του  Πελοποννησιακού  πο- 
λέμου  σύμφωνα  με  το  κείμενο;                                           [μον.5] 
Β.Με  ποιο  σημαντικό  γεγονός  συγκρίνει  ο Θουκυδίδης  τον 
Πελοποννησιακό  πόλεμο  και  σε  τι  συμπέρασμα  καταλήγει;   [μον.5] 



 

 

 
Γ .Ποιες  ήταν  οι  συνέπειες  του  Πελοποννησιακού  πολέμου  και  πώς  
αυτός  επηρέασε  την  τύχη  των πόλεων-κρατών στη  διάρκεια  του  
επόμενου  αιώνα;                                                                 [μον.15] 
 
Ακολουθεί  φωτοτυπημένο  κείμενο  από  ιστορική  πηγή: 
Θουκυδίδης ,Α23μετ .Αγγ.Βλάχου .  
15.Συνοπτικός  απολογισμός  των καταστροφών  του  Πελοποννησιακού  
πολέμου . [από  το  σχολ . Βιβλίο] 
 
 
 
Να  απαντήσετε  σε  όλα  τα  θέματα . 
 
 
                                                                 


