
 

ΙΣΤΟΡΙΑ 
 
 
ΟΜΑΔΑ Α 
1) Να αντιστοιχήσετε τα δεδομένα της στήλης Α με εκείνα της στήλης Β. 
1. Επαμεινώνδας                                                   α. Αλέξανδρος 
2. Διαλεκτική μέθοδος                                          β. θολωτοί τάφοι 
3. Θεμελιωτής της Αθηναϊκής δημοκρατίας         γ. Κλεισθένης 
4. Μινωικός πολιτισμός                                        δ. Σωκράτης 
5. Μάχη Μαραθώνα                                              ζ. λοξή Φάλαγγα 
6. Μυκηναϊκός πολιτισμός                                    η. Γραμμική Α 
7. Μάχη στα Γαυγάμηλα                                       θ. Μιλτιάδης 
8. Ηρόδοτος                                                           ι. θεμελιωτής της ιστορίας 
 
 
2) Απαντήστε με σωστό ή λάθος. 
α) Στη μινωική Κρήτη υπήρχαν αρκετές γυναικείες θεότητες. ___________ 
β) Ο Αλέξανδρος ενέταξε στο στρατό του νεαρούς Πέρσες.  ____________ 
γ) Τα μυκηναϊκά ανάκτορα είχαν πολύ πιο σύνθετο σχέδιο από τα μινωικά. ________ 
δ) Η Γραμμική Β ήταν εξέλιξη της ιερογλυφικής γραφής. ____________ 
ε) Ο Κύλωνας θέλησε να γίνει τύραννος της Αθήνας. ____________ 
ζ) Οι νόμοι του Δράκοντα ήταν αποτέλεσμα πίεσης στον Κλεισθένη. ___________ 
η) Η συμμαχία της Δήλου ήταν ένωση των πόλεων του αρχιπελάγους και της 
Σπάρτης. _____________ 
θ) Μέτοικοι: ήταν οι πολίτες που προέρχονταν από άλλες πόλεις και ζούσαν στην 
Αθήνα. ______________ 
 
3) Τι ήταν οι λειτουργίες; 
 
4) Ποια τα αίτια και ποιες οι αφορμές που οδήγησαν στον πελοποννησιακό πόλεμο; 
 
5) Στο δημοκρατικό πολίτευμα της Αθήνας ποια πρόσωπα λαμβάνουν μέρος και πως 
γίνεται η μόρφωση των παιδιών;  
 
 
ΟΜΑΔΑ Β 
 
1) Στηριγμένοι στις γνώσεις σας και αφού μελετήσετε το παράθεμα -1- απαντήστε: α) 
για ποιους λόγους ο Φίλιππος ενεπλάκη στα θέματα της νότιας Ελλάδας; β) ποιο λόγο 
θεωρεί ο Ισοκράτης σαν το σημαντικότερο; 
2) Ποια είναι τα αποτελέσματα των πελοποννησιακών πολέμων και ποιο θεωρείται 
ότι έχει αρνητικότερη σημασία για τους Έλληνες;    
3) Να συγκρίνετε τη θέση που είχαν στην Σπαρτιατική κοινωνία οι Είλωτες- δούλοι 
με τους δούλους της Αθηναϊκής κοινωνίας. 
4) Με βάση το παράθεμα -2- και τις ιστορικές σας γνώσεις να γράψετε ποια ήταν η 
παιδεία του Μ. Αλεξάνδρου και ποια στοιχεία και επιρροές καταγράφονται στο 
παράθεμα για το εκστρατευτικό του έργο. 
 


