
 

ΙΣΤΟΡΙΑ 
 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 
ΘΕΜΑ 1: 
Α. Σε καθεμιά από τις παρακάτω ερωτήσεις, σημειώστε τη σωστή απάντηση 
1. Η ίδρυση αποικιών κατά την αρχαϊκή εποχή ήταν επιχείρηση οργανωμένη: 
 Α. Εν μέρει από τη μητέρα-πόλη 
 Β. Μόνο οικονομικά από τη μητέρα-πόλη 
 Γ. Εξ΄ολοκλήρου από τη μητέρα-πόλη. 
 Δ. Μόνο πολιτικά από τη μητέρα-πόλη. 
2.Πρώιμη μορφή της ελληνικής γλώσσας είναι: 
 Α. Η γραμμική γραφή β΄. 
 Β. Τα ομηρικά έπη. 
 Γ. Η γραμμική γραφή α΄. 
 Δ. Η ιερογλυφική γραφή. 
3. Ποιό από τα παρακάτω δεν είναι λειτουργία: 
 Α. Η χορηγία. 
 Β. Τα θεωρικά. 
 Γ. Η εστίαση 
 Δ. Η τριηραρχία. 
4. Ο Φίλιππος Β΄ επιβλήθηκε ως ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης που είχε τη δύναμη να 
ενώσει τους Έλληνες και να ηγηθεί του κοινού αγώνα εναντίον των Περσών: 
 Α. Στα Λεύκτρα. 
 Β. Στη Χαιρώνεια 
 Γ. Στη Μαντινεία. 
 Δ. Στο Κίτιο. 
5. Ποία ήταν η πρώτη μάχη του Μ.Αλεξάνδρου εναντίον των Περσών. 
 Α. Η μάχη των Γαυγαμήλων. 
 Β. Η μάχη της Ισσού. 
 Γ. Η μάχη στο Γρανικό ποταμό. 
 Δ. Η μάχη στους Πασαργάδες. 
6. Το πολίτευμα των κρατικών μηχανισμών που δημιουργήθηκαν στις αποικίες της 
Δύσης ήταν κυρίως η: 
 Α. Δημοκρατία. 
 Β. Τυραννίδα. 
 Γ. Βασιλεία. 
 Δ. Ολιγαρχία. 
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Β. Να χαρακτηρίσετε ως σωστές ή λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις: 
 1. Η γραμμική β΄ είναι η γραφή που χρησιμοποιούσαν οι Μυκηναίοι. 

2. Η οργάνωση  σε πόλεις-κράτη πρωτοεμφανίστηκε στον ελλαδικό χώρο. 
3. Το συμμαχικό ταμείο της Αθηναϊκής Συμμαχίας βρισκόταν στην Αθήνα. 
4. Ο στατήρας υπήρξε χρυσό νόμισμα. 
5. Τα θεμέλια της ιστορικής επιστημονικής συγγραφής έθεσε ο Ηρόδοτος. 
6. Ως κοινή ελληνική ή κοινή είναι  η μορφή της γλώσσας που διαδόθηκε 
κατά τους ελληνιστικούς χρόνους. 
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ΘΕΜΑ 2: 
Α. Ποίες ήταν οι ρίζες τις αντιπαράθεσης Αθήνας-Σπάρτης; 
 

(Μονάδες 14) 
 

Β. Να αντιστοιχήσετε τα δεδομένα της στήλης Α με αυτά της στήλης Β: 
 
                  Α                                                                                     Β 

1. Συμμαχία της Δήλου.                                                      α.443 π. Χ. 
2. Τριακοντούτεις Σπονδές.                                                β.337 π. Χ. Κόρινθος 
3. Θούριοι.                                                                           γ.415-413 π. Χ. 
4. Σικελική εκστρατεία.                                                       δ.5ος αιώνας 
5. Πανελλήνια ένωση.                                                         ε. 446-448 π. Χ. 
6. Περικλής.                                                                        στ.478 π. Χ. 
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ΟΜΑΔΑ Β΄ 
ΘΕΜΑ3: 
Α. Να αξιολογήσετε το έργο του Μ.Αλεξάνδρου, αφού λάβετε υπόψη σας το χρονικό 
διάστημα στο οποίο επιχειρήθηκε. Σε ποιόν τομέα κατά τη γνώμη σας, επιτεύχθηκε 
το σημαντικότερο έργο; 
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Β. Να συγκρίνετε τον αρχαίο ελληνικό αποικισμό (Β΄ ελληνικό αποικισμό) με τη 
σημερινή μετανάστευση. Να αναφέρετε ομοιότητες και διαφορές. 
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