
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΑΞΗ Α΄

ΘΕΜΑΤΑ
       
 ΟΜΑΔΑ Α:
1.Να συμπληρώσετε τα κενά με τις λέξεις που ταιριάζουν:
Α) Η γραφή της μινωικής Κρήτης ήταν η __________________ . Ήταν  __________
__________ , δηλαδή κάθε σημείο αντιστοιχούσε σε μια ______________ .
Β) Ο _______________ , συνήθως ένας μορφωμένος δούλος, βοηθάει στο σπίτι το 
αγόρι στην εκμάθηση των μαθημάτων του. Εκεί ο _________________ του διδάσκει 
γραφή και ανάγνωση και ο __________    το εκγυμνάζει.
Γ) Τρεις μεγάλες κοινωνικές ομάδες αποτελούσαν τον πληθυσμό της Αθήνας  κατά 
τον 5. αι. π.Χ., οι _____________ , οι __________________ και οι ____________ .
Δ) Το 337 π.Χ. στην ____________ έγινε συνέδριο, όπου αποφασίστηκε από όλους 
τους Έλληνες με εξαίρεση τους ________________  η εκστρατεία εναντίον των ___
___________  με αρχηγό τον Φίλιππο.

2. Τι γνωρίζετε για το σύστημα των λειτουργιών που εφαρμοζόταν στην αρχαία 
Αθήνα και ποιες ήταν οι σπουδαιότερες λειτουργίες;

3. Να σημειώσετε Σωστό ή Λάθος στις παρακάτω προτάσεις:
Α) Η Ηλιαία ήταν ένα πολυμελές λαϊκό δικαστήριο.
Β) Ο Σόλων διαίρεσε τους πολίτες σε 6 τάξεις.
Γ) Ο Κύλων είχε δημοκρατικές αντιλήψεις.
Δ) Η Σπάρτη είχε δύο βασιλείς.
Ε) Οι εντυπωσιακοί θολωτοί τάφοι χαρακτηρίζουν τους Μυκηναίους.
ΣΤ) Το ελληνικό αλφάβητο γεννήθηκε από το λατινικό.
Ζ) Στο αριστοκρατικό πολίτευμα την εξουσία έχουν οι πολλοί.
Η) Η επιλογή του τόπου εγκατάστασης μιας νέας αποικίας ήταν τυχαία.

4. Η μάχη στα στενά των Θερμοπυλών: πότε έγινε, ποιοι ήταν οι αντίπαλοι, ποιοι οι 
αρχηγοί και ποια η κατάληξη της μάχης;

5. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με αυτά που ταιριάζουν στη στήλη Β  
( να γράφετε πρώτα τον αριθμό της στήλης Α και δίπλα το σωστό γράμμα από τη 
στήλη Β ) :
                       Στήλη Α                                                Στήλη Β
                  1. Ευαγόρας                                         α. Μάχη στη Χαιρώνεια
                  2. Μιλτιάδης                                        β. Ναυμαχία της Σαλαμίνας
                  3. Αλέξανδρος                                     γ. Μάχη Μαραθώνα
                  4. Επαμεινώνδας                                 δ. Βασιλιάς Σαλαμίνας Κύπρου
                  5. Κλεισθένης                                     ε. Δημιουργία δέκα φυλών
                  6. Φίλιππος                                         στ. Μάχη των Πλαταιών
                  7. Θεμιστοκλής                                   ζ. Μάχη στα Γαυγάμηλα
                  8. Βασιλιάς Παυσανίας                       η. Μάχη στα Λεύκτρα.
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ΟΜΑΔΑ  Β                                                          
1. Ποια μέτρα έλαβε ο Σόλωνας, όταν τον επέλεξαν οι συμπατριώτες του 

Αθηναίοι να δώσει λύση στα δύσκολα προβλήματα της πόλης; Πώς τα 
κρίνετε; Ποια μερίδα των πολιτών ανακουφίστηκε;

2. Αφού μελετήσετε το παράθεμα που ακολουθεί, να αναφέρετε ποιες αρετές του 
Περικλή προβάλλει ο Θουκυδίδης και να γράψετε δύο μέτρα που υιοθέτησε ο 
Περικλής ως αρχηγός του δημοκρατικού κόμματος.

                Ο Περικλής είχε μεγάλο κύρος και μεγάλες ικανότητες και αποδείχτηκε 
φανερότατα ανώτερος χρημάτων. Ήταν γι’ αυτό σε θέση να συγκρατεί τον λαό, χωρίς 
να περιορίζει την ελευθερία του. Δεν παρασυρόταν από τον λαό, αλλά εκείνος τον 
καθοδηγούσε. Δεν προσπαθούσε να αποκτήσει επιρροή με παράνομα μέσα και δεν 
κολάκευε το πλήθος με ρητορείες και είχε τόσο μεγάλο κύρος, ώστε μπορούσε να τους 
εναντιωθεί και να προκαλέσει την οργή τους. Όταν καταλάβαινε ότι οι συμπολίτες του, 
από υπεροψία, γίνονταν υπερβολικά τολμηροί, ενώ δεν το επέτρεπαν οι περιστάσεις, 
τους συγκρατούσε φοβίζοντάς τους με τα λόγια του κι όταν τους έβλεπε φοβισμένους 
χωρίς λόγο, τους έδινε θάρρος. Έτσι η πολιτεία φαινομενικά ήταν δημοκρατία, ενώ 
πραγματικά την κυβερνούσε ο πρώτος της πολίτης.  ( Θουκυδίδης Β 65 )
      3. Το απόσπασμα που ακολουθεί αναφέρεται στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Να 
αναφέρετε τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτόν και στη συνέχεια να εντοπίσετε στο 
απόσπασμα τις συνέπειές του.
                 Απ’ όλα τα προηγούμενα πολεμικά γεγονότα ο Πελοποννησιακός πόλεμος 
κράτησε πάρα πολλά χρόνια και προκάλεσε τόσες συμφορές στην Ελλάδα, όσες δεν είχε 
ποτέ πάθει σε ανάλογο χρονικό διάστημα. Ποτέ άλλοτε δεν κυριεύτηκαν και δεν 
καταστράφηκαν τόσες πολιτείες, είτε από βαρβάρους είτε από Έλληνες που πολεμούσαν 
μαζί τους. Σε πολλές μάλιστα πολιτείες, αφού καταστράφηκαν, εγκαταστάθηκε 
καινούριος πληθυσμός. Ποτέ άλλοτε δεν έγιναν τόσες εξορίες και δεν σκοτώθηκαν 
τόσοι άνθρωποι, είτε στον πόλεμο είτε σε εμφύλιους σπαραγμούς. ( Θουκυδίδης Α 23 )
      4.Ο Αλέξανδρος δεν προσπάθησε να μεταβάλει τους λαούς της Ασίας σε 
Έλληνες, αλλά να τους αναμείξει σε ένα αρμονικό σύνολο. Πώς το πέτυχε αυτό; Πώς 
τον κρίνετε από αυτές του τις ενέργειες;

      Από την ομάδα Α πρέπει να επιλέξετε 3 ερωτήσεις και από την ομάδα Β 2.Κάθε 
απάντηση βαθμολογείται με 4 μονάδες.Μην απαντάτε στη φωτοτυπία με τα θέματα.
                                                                                    Καλή επιτυχία!
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