
 

ΟΜΑΔΑ Α  ́

1ο ΘΕΜΑ 

1α. 
 

(Ι). Να επιλέξετε και να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση για 

κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες: 

 

1. Ο φαραώ Αμένοφις Δ΄: 
α. προσπάθησε να διατηρήσει την πολυθεΐα στην Αίγυπτο.  

β. ονομάζει την Αίγυπτο «δώρο του Νείλου».  

γ. συνδέεται με την οικοδόμηση μιας μεγάλης πυραμίδας στην Γκίζα.  

δ. επιχείρησε να επιβάλει τη λατρεία του Ρα, του θεού Ήλιου.  

 

2.  «Θησαυρός του Ατρέως» ονομάζεται: 
α. το μεγαλύτερο κέντρο του μυκηναϊκού πολιτισμού.  

β. το σπουδαιότερο δείγμα θολωτού τάφου. 

γ. το ανάκτορο των Μυκηνών.  

δ. το σύνολο των πινακίδων της γραμμικής Β΄ γραφής που βρέθηκαν 
στην Πύλο.  

 
3.  Ελληνικά φύλα, που μιλούσαν την αιολική διάλεκτο, μετακινήθηκαν κατά 

τον Πρώτο Ελληνικό Αποικισμό: 
α. στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στα απέναντι παράλια της Μ. Ασίας. 

β. στη Σάμο, Χίο και τις απέναντι Μικρασιατικές ακτές. 

γ. στη Μήλο, Κρήτη, Ρόδο, Κω και στις απέναντι Μικρασιατικές ακτές. 

δ. στη Δυτική Μεσόγειο. 

 

4. Η ελληνική αλφαβητική γραφή προέκυψε από: 
α. το χαλκιδικό αλφάβητο. 

β. τη γραμμική Β΄ γραφή. 

γ. τα ιερογλυφικά. 

δ. το φοινικικό αλφάβητο. 

 

5. Η αύξηση της δύναμης των ευγενών κατά την Ομηρική Εποχή οφείλεται: 
α. μόνο στην κατοχή γης. 

β. στις στρατιωτικές τους ικανότητες. 

γ. στην κατοχή της γης και στην καταγωγή τους. 

δ. στον σεβασμό που απολάμβαναν από το πλήθος. 



6. Την Ελληνιστική Εποχή καταφεύγουν στις μεγαλουπόλεις για καλύτερη τύχη: 
α. οι δούλοι. 

β. οι γηγενείς εργάτες και μικροκαλλιεργητές. 

γ. οι δουλοπάροικοι. 

δ. οι έμποροι και βιοτέχνες. 

 

7. Η Βίβλος είναι γραμμένη: 
α. στην ιωνική διάλεκτο. 

β. στη δωρική διάλεκτο. 

γ. στην Κοινή ελληνική. 

δ. στην αττική διάλεκτο. 
 

8. Ο Κάτων ο Τιμητής απέδιδε την ευθύνη της αλλοίωσης των ρωμαϊκών ηθών : 

α. στους πληβείους. 

β. στους Γράκχους. 

γ. στους Αιγύπτιους. 

δ. στους Έλληνες. 

 

9. Με το σύστημα της τετραρχίας ο Διοκλητιανός κυβέρνησε: 

α. το ανατολικό τμήμα της αυτοκρατορίας με έδρα τη Νικομήδεια της Βιθυνίας 

β. την περιοχή των Βαλκανίων με έδρα το Σίρμιο στη σημερινή Σερβία. 

γ. τη Δύση με έδρα το Μιλάνο. 

δ. τη Γαλατία με έδρα τους Τρεβήρους 

 

10. Ο Ιουστινιανός : 
α. συνέβαλε στον εκφεουδαρχισμό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 
β. απέτρεψε τον εκφεουδαρχισμό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 

γ. στράφηκε εναντίον των Εβραίων. 

δ. συγκρούστηκε με τη χριστιανική εκκλησία. 

(10 μονάδες) 

1. β. Να εξηγήσετε τους παρακάτω όρους : Ιωνική Επανάσταση, πελάτες. 
 

(5+10=15 μονάδες) 
 

 

 
 

2ο ΘΕΜΑ 

 

2. α. Ποια ήταν τα έσοδα που είχε το Αθηναϊκό κράτος την εποχή του Περικλή από 

τα ορυχεία μετάλλου και τη φορολογία; 

(10 μονάδες) 



2.β. Πώς οργάνωσε τον στρατό και την οικονομία του Μακεδονικού κράτους ο 

Φίλιππος Β΄; 

 

(15 μονάδες) 


