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ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α΄ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 

 

ΟΜΑΔΑ A΄  

Από τις πέντε ερωτήσεις αυτής της ομάδας επιλέγετε τις τρεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται 

με 4 μονάδες. 

 

1. Κυκλώστε το λάθος (ένα σε κάθε πρόταση): 

 α) Μερικά από τα μέτρα που έλαβε ο Περικλής ήταν:  

α. θεωρικά     β. σεισάχθεια     γ. ισονομία    δ. μισθοφορία  

 β) Τα όργανα του δημοκρατικού πολιτεύματος του Περικλή ήταν:  

α. Ηλιαία     β. η βουλή των Πεντακοσίων     γ. ο επώνυμος άρχοντας     δ. οι εννέα άρχοντες  

γ) Μερικές από τις λειτουργίες ήταν:  

α: τριηραρχία     β. εστίαση     γ. χορηγία     δ. μετοίκιο  

(Μονάδες 4) 

 

2. Αναπτύξτε σύντομα τους όρους: λειτουργίες, προβούλευμα, Ελληνοταμίες, θεωρικά 

χρήματα 

(Μονάδες 4) 

 

3. Τι γνωρίζετε για την αγωγή των νέων στην αρχαία Αθήνα; 

(Μονάδες 4) 

 

4. Χαρακτηρίστε ως Σωστές (Σ) ή Λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις: 

α. Οι Αθηναίοι σπάνια έτρωγαν δημητριακά.   ……. 
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β. Οι δούλοι δεν είχαν κανένα δικαίωμα. ……. 

γ. Οι άνδρες Αθηναίοι σύχναζαν στην Αγορά. …... 

δ. Οι μέτοικοι ήταν πολίτες άλλων ελληνικών πόλεων που είχαν εγκατασταθεί στην Αθήνα. 

…... 

ε. Ένα από τα μέτρα του Περικλή ήταν η κατάργηση των εξουσιών του Αρείου Πάγου. ……. 

στ. Οι γυναίκες στην Αθήνα συμμετείχαν σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.  ……. 

ζ. Τα Παναθήναια ήταν η λαμπρότερη γιορτή της Αθήνας. ……. 

(Μονάδες 4) 

 

5. Ποια ήταν τα αίτια και ποιες οι αφορμές του Πελοποννησιακού πολέμου; 

(Μονάδες 4) 

  

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

Από τις τέσσερις ερωτήσεις αυτής της ομάδας επιλέγετε τις δύο. Κάθε ερώτηση 

βαθμολογείται με 4 μονάδες. 

 

1. Μελετήστε το παράθεμα «Ο Θουκυδίδης σκιαγραφεί τον όλεθρο του πολέμου» και με 

βάση τις ιστορικές σας γνώσεις εξηγήστε τους λόγους για τους οποίους ο 

Πελοποννησιακός πόλεμος θεωρείται από τον Θουκυδίδη ο καταστροφικότερος που 

γνώρισε η Ελλάδα. 

Ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟΝ ΟΛΕΘΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

Απ’ όλα τα προηγούμενα πολεμικά γεγονότα, το μεγαλύτερο ήταν ο Περσικός πόλεμος, ο οποίος 

τερματίστηκε με δύο ναυμαχίες και δύο μάχες, ενώ ο σημερινός 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 μεταξύ τους. Σε πολλές, μάλιστα, πολιτείες, 

αφού καταστράφηκαν, εγκαταστάθηκε καινούργιος πληθυσμός. Ποτέ άλλοτε δεν έγιναν τόσες 

εξορίες και δε σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι, είτε στον πόλεμο, είτε σ’ εμφυλίους σπαραγμούς. 

Θουκυδίδης, Ιστορία, Α, 23 (μετ. Άγγ. Βλάχου) 

(Μονάδες 4) 
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2. Αντιστοιχίστε κάθε γεγονός της Α΄ στήλης με το έτος που έγινε στη Β΄ στήλη: 

i) Αποστασία Ποτίδαιας                                                       α) 413-404 π.Χ. 

ii) Αρχιδάμειος πόλεμος                                                       β) 405 π.Χ. 

iii) Σικελική εκστρατεία                                                        γ) 415-413 π.Χ. 

iv) Δεκελεικός πόλεμος                                                         δ) 430 π.Χ. 

v) Λοιμός στην Αθήνα                                                            ε) 421 π.Χ. 

vi) Ειρήνη του Νικία                                                                στ) 431-421 π.Χ. 

vii) Ήττα των Αθηναίων στους Αιγός Ποταμούς             ζ) 432 π.Χ. 

(Μονάδες 4) 

 

3. Αναφέρετε επιγραμματικά τις κυριότερες μάχες του Μ. Αλεξάνδρου κατά τη διάρκεια 

της εκστρατείας του. 

(Μονάδες 4) 

 

4. Μελετώντας το παρακάτω παράθεμα καταγράψτε τα χαρακτηριστικά που 

διαμορφώνουν τον τέλειο στρατιωτικό ηγέτη. 

ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

Ο Αλέξανδρος… έζησε τριάντα δύο χρόνια και οκτώ μήνες. Βασίλεψε δώδεκα χρόνια και οκτώ 

μήνες. Ξεχώριζε για τη φυσική ωραιότητα, την εργατικότητα, την εξυπνάδα, τη γενναιότητα, 

την ευσέβειά του, την αγάπη που έτρεφε για τις τιμές και την περιφρόνηση που έδειχνε στους 

κινδύνους. Εγκρατέστατος στις σωματικές απολαύσεις, ήταν ιδιαίτερα άπληστος για τους 

επαίνους. Μπορούσε να διακρίνει το σωστό, όταν ακόμη δεν είχε στοιχεία, αλλά και να βγάζει 

συμπεράσματα από τα γεγονότα που παρατηρούσε. Ήταν εξαίρετος στρατηγός˙ μπορούσε 

θαυμάσια να παρατάξει τη στρατιά του, να την εξοπλίσει και να την οργανώσει. Η παλικαριά 

του τον βοηθούσε να εξυψώνει το ηθικό των στρατιωτών του, να τους εμπνέει εμπιστοσύνη και 

με την αφοβία του να εξαφανίζει τους δικούς τους φόβους. Σεβόταν ιδιαίτερα τις συνθήκες και 

ήταν αδιάφθορος. 

Αρριανός, Αλεξάνδρου Ανάβασις, Ζ, 28 (Μετ. Δ. Μόσχου) 

(Μονάδες 4) 


