
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2007 – 2008
ΤΑΞΗ: Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α΄ ΟΜΑΔΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Από την πρώτη ομάδα ερωτήσεων να απαντήσετε στις τρεις από τις πέντε ερωτήσεις:

1. Ποια ήταν η κοινωνική διάρθρωση του σπαρτιατικού κράτους;

2. Βάλτε σε σωστή χρονολογική σειρά τις παρακάτω μάχες (ξεκινώντας από την 
παλαιότερη):
                               Μάχη στο Γρανικό ποταμό
                               Μάχη στα Λεύκτρα
                               Μάχη του Μαραθώνα
                               Ναυμαχία στις Αργινούσες
                               Μάχη στη Λευκόπετρα

3. Τι γνωρίζετε για την υποταγή του μακεδονικού βασιλείου στους Ρωμαίους;

4. Να αναφέρετε συνοπτικά τις φάσεις του Πελοποννησιακού πολέμου και τα 
χρονολογικά όριά τους.

5. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις με τα ονόματα που σας 
δίνονται ( Φιλοποίμην, Αριστείδης, Λεωτυχίδης, Αγησίλαος, Αρχιμήδης, Αννίβας, 
Περικλής, Αλέξανδρος ):
α. Ο ____________ νίκησε τους Πέρσες στη Μυκάλη.
β. Ο ____________ καθόρισε το ποσό της εισφοράς για κάθε πόλη στη Συμμαχία 
της Δήλου.
γ. Ο ____________ νίκησε τον αντισπαρτιατικό συνασπισμό στην Κορώνεια (394 
π. Χ.).
δ. Ο ____________ νίκησε τον Ινδό βασιλιά Πώρο στον ποταμό Υδάσπη το 326 
π.Χ.
ε. Ο ____________, στρατηγός της Αχαϊκής Συμπολιτείας, έμεινε γνωστός ως ο 
«τελευταίος Έλληνας».

Β΄ ΟΜΑΔΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Από τη δεύτερη ομάδα να απαντήσετε στις δύο από τις τέσσερις ερωτήσεις:
1. Πιστεύετε πως τα ομηρικά έπη περιγράφουν τη μηκυνα·ι·κή εποχή ή μια
μεταγενέστερη ( 11ος – 8ος αι. π. Χ.); Επιχειρηματολογήστε για να υποστηρίξετε τη 
θέση σας.
2. Πιστεύετε πως το πολιτικό πρόγραμμα του Περικλή ήταν φιλολαϊκό; Παραθέστε 
επιχειρήματα.
3. Η Ρωμαϊκή ειρήνη ήταν, κατά τη γνώμη σας, επωφελής για τις κατακτημένες 
επαρχίες; Παραθέστε επιχειρήματα.
4. Το Διάταγμα των Μεδιολάνων επηρέασε, κατά τη γνώμη σας, την εξάπλωση του 
Χριστιανισμού; Ενισχύστε την άποψή σας με επιχειρήματα.



ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2007 – 2008
ΤΑΞΗ: Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α΄ ΟΜΑΔΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Από την πρώτη ομάδα ερωτήσεων να απαντήσετε στις τρεις από τις πέντε:

1. Τι γνωρίζετε για τα προνόμια της Εκκλησίας μετά την Άλωση;

2. Τι γνωρίζετε για τον αγώνα των αυτοκρατόρων της Μακεδονικής Δυναστείας 
εναντίον των δυνατών;

3. Να τοποθετήσετε χρονικά τα παρακάτω γεγονότα (ξεκινώντας από το παλαιότερο):
                                            Μάχη του Ματζικέρτ
                                            Απαγόρευση των Ολυμπιακών Αγώνων
                                            Μάχη στο Μυριοκέφαλο
                                            Συνθήκη  Τορντεζίλας
                                            Κατάληψη της Κρήτης από τους Τούρκους
4. Να αναφερθείτε στη συμβολή των Ελλήνων λογίων στο κίνημα της Αναγέννησης.

5. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα ονόματα που σας δίνονται (Ιωάννης Τζιμισκής, 
Λέων ο Φιλόσοφος, Μαγγελάνος, Κολόμβος, Ιουλιανός, Θεοδόσιος, Κάρολος 
Μαρτέλος, Καρλομάγνος).
α. Ο ____________ προσπάθησε να επαναφέρει την αρχαία θρησκεία. 
β. Ο ____________ νίκησε τους Άραβες στο Πουατιέ. 
γ. Ο ____________ ανέλαβε διευθυντής της σχολής της Μαγναύρας. 
δ. Ο ____________ στέφθηκε αυτοκράτορας του Ρωμαϊκού κράτους τα 
Χριστούγεννα του 800. 
ε. Ο ____________ έκανε τον πρώτο περίπλου της γης. 

Β΄ ΟΜΑΔΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Από τη δεύτερη ομάδα να απαντήσετε στις δύο από τις τέσσερις ερωτήσεις:

1. Πιστεύετε πως η Εικονομαχία ήταν σημαντική για το Βυζάντιο; Παραθέστε 
επιχειρήματα.

2. Θεωρείτε πως οι Σταυροφορίες είχαν αμιγώς θρησκευτικό χαρακτήρα; Ενισχύστε 
την άποψή σας με επιχειρήματα.

3. Εκτιμάτε πως για τους ιθαγενείς λαούς των Νέων Χωρών οι Ανακαλύψεις είχαν 
κυρίως θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις; Επιχειρηματολογήστε για να υποστηρίξετε 
την άποψή σας.

4. Ο εκχριστιανισμός των Βουλγάρων (864) είχε, κατά τη γνώμη σας, ως αποτέλεσμα 
τη σύναψη φιλικότερων σχέσεων με το Βυζάντιο; Να απαντήσετε 
επιχειρηματολογώντας.
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Α΄ ΟΜΑΔΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Από την πρώτη ομάδα ερωτήσεων να απαντήσετε στις τρεις από τις πέντε:

1. Τι προέβλεπε το πολιτικό πρόγραμμα του Χαριλάου Τρικούπη και τι το πρόγραμμα 
του Θεόδωρου Δηλιγιάννη;
2. Να βάλετε στη σωστή χρονική σειρά τα παρακάτω γεγονότα (ξεκινώντας από το 
παλαιότερο):
                                                Μικρασιατική καταστροφή
                                                Προσάρτηση των Επτανήσων
                                                Δικτατορία της 4ης Αυγούστου
                                                Κίνημα Νεοτούρκων
                                                Σφαγή της Χίου

3. Τι γνωρίζετε για την ανακωχή των Μουδανιών και τη συνθήκη της Λωζάννης;

4. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα ονόματα που σας δίνονται (Ιωάννης Μεταξάς, 
Τρούμαν, Λένιν, Όθωνας, Ιώσηπος Μοισιόδακας, Αλέξανδρος Υψηλάντης, Γεώργιος 
Α΄, Ελευθέριος Βενιζέλος).
α. Ο ____________ ήταν Έλληνας Διαφωτιστής. 
β. Ο ____________ ξεκίνησε την Επανάσταση από τον Προύθο.
γ. Ο ____________ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Ελλάδα το 1862. 
δ. Ο ____________ ίδρυσε το Κόμμα των Φιλελευθέρων. 
ε. Ο ____________ ίδρυσε τη Σοβιετική Ένωση. 
5. Ποια περίοδος και γιατί ονομάζεται Ψυχρός πόλεμος και πώς συνδέθηκε με τη 
Γερμανία;

Β΄ ΟΜΑΔΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Από τη δεύτερη ομάδα να απαντήσετε στις δύο από τις τέσσερις ερωτήσεις:

1. Θεωρείτε πως η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου ή το συνέδριο του Βερολίνου 
αποφάσιζε τα πλέον συμφέροντα για τον Ελληνισμό; Παραθέστε επιχειρήματα.

2. Πιστεύετε πως η συνθήκη των Σεβρών ήταν επωφελής για την Ελλάδα; Ενισχύστε 
με επιχειρήματα την άποψή σας.

3. Θεωρείτε πως ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος επηρέασε ευμενώς ή δυσμενώς το 
αντιαποικιακό κίνημα; Υποστηρίξτε την άποψή σας με επιχειρήματα.

4. Οι ΗΠΑ αποτέλεσαν ένα από τα κυριότερα στηρίγματα του ελληνικού 
μετεμφυλιακού καθεστώτος (1949-1963). Για ποιους λόγους εκτιμάτε ότι συνέβη 
αυτό;


