ΙΣΤΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ Α΄
1. Θρησκεία των Μινωϊτών: Αναφέρετε τέσσερα ( 4 ) βασικά στοιχεία της θρησκείας τους.
2.

Με ποιο βασικό νόμο ο Σόλων αντιμετώπισε το κρίσιμο πρόβλημα της εποχής των αγροτικών
χρεών; Τι γνωρίζετε γι’αυτόν;

3.

Ποιες ήταν οι λειτουργίες που επιβάρυναν τους πλούσιους πολίτες στην Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ.
και να τις αναπτύξετε.

4.

Τα αίτια του Πελοποννησιακού πολέμου.

5.

Το έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου: Ν’ αναφέρετε τέσσερα ( 4 ) μέτρα που πήρε ο Μ. Αλέξανδρος
για την καλύτερη διοίκηση της αυτοκρατορίας του.

ΟΜΑΔΑ Β΄
1. Σύμφωνα με το παράθεμα και τις ιστορικές σας γνώσεις ποιες αλλαγές επέφεραν οι Έλληνες στο
Φοινικικό Αλφάβητο και ποιες οι συνέπειες των αλλαγών αυτών;
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ
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. Κι όπως το’θελε και
το δίκιο, μια και τα είχαν φέρει στην Ελλάδα οι Φοίνικες, τους έδωσαν την ονομασία « φοινικήια ».
Ηρόδοτος, Ιστορία, Ε, 58 ( Μετ. Η. Σπυροπούλου )
2.

Σύμφωνα με το παρακάτω παράθεμα ν’αναφέρετε πως εκφράζονται οι Σπαρτιάτες.

ΛΑΚΩΝΙΣΜΟΣ
Οι Σπαρτιάτες μάθαιναν τα παιδιά τους να αποφεύγουν τη φλυαρία και να μιλούν σύντομα και
περιεκτικά. Η διατύπωση μιας φράσης με λίγες λέξεις και έξυπνο περιεχόμενο ονομάστηκε
λακωνισμός. Αλλά και ο ίδιος ο Λυκούργος μιλούσε βραχυλογικά και αποφθεγματικά. Βγάζουμε αυτό
το συμπέρασμα με βάση τα λόγια του που έχουν σωθεί. Κάποτε σε κάποιον που τον ρώτησε γιατί
όρισε να γίνονται τόσο μικρές και φθηνές θυσίες είπε: « Για να μην πάψουμε ποτέ να τιμάμε τον θεό.»
Λένε μάλιστα ότι, όταν οι συμπολίτες του τον ρώτησαν: « Πως θα μπορούσαμε να αποκρούσουμε μιαν
εχθρική έφοδο; » είπε « Αν μένετε φτωχοί κι αν δεν επιθυμείτε ο ένας να είναι ανώτερος από τον
άλλο».
Πλούταρχος, Λυκούργος, 19
3.

Συγκρίνοντας τις παρακάτω εικόνες να αναφέρετε τις διαφορές των δύο ρυθμών αρχιτεκτονικής
της αρχαϊκής εποχής.

4.

Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της Α΄ στήλης με τις λέξεις της Β΄ στήλης
Α΄
Β΄

Α) Άρθουρ Έβανς
Β) Βέντρις Τσάντγουϊκ
Γ) Δράκων
Δ) Πεισίστρατος
Ε) Κλεισθένης
Στ ) Λεωνίδας
Ζ) Περικλής
Η) Επαμεινώνδας

Λοξή φάλαγγα
Θερμοπύλες
Θεωρικά
Κνωσός
Γραμμική Β΄
Αυστηροί νόμοι
Τυραννίδα
Δημιουργία 10 φυλών

