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(Ι). Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις 

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες: 

 

1. Αποκάλεσε την Αίγυπτο «δώρο του Νείλου»:  

α. ο Γάλλος αιγυπτιολόγος J. Champollion.  

β. ο φαραώ Αμένοφις Δ΄. 

γ. ο ιστορικός Ηρόδοτος.  

δ. ο βασιλιάς Πτολεμαίος Ε΄.  
 

 
2. Η πιο πρώιμη μορφή γραφής της ελληνικής γλώσσας είναι : 

α. η Γραμμική Β΄ γραφή. 

β. η ελληνική αλφαβητική γραφή. 

γ. η ιερογλυφική γραφή. 

δ. το φοινικικό αλφάβητο. 
 

 

3. Ο Καλλίας ήταν: 

α. αρχηγός αθηναϊκής αποστολής για σύναψη συνθήκης ειρήνης στα Σούσα. 

β. στρατηγός των Αθηναίων που πολέμησε τους Πέρσες. 

γ. ηγέτης της δημοκρατικής παράταξης στην Αθήνα. 

δ. νομοθέτης της Αθήνας κατά την Κλασική Εποχή. 
 

 
4. Ο Φίλιππος Β΄ επιβλήθηκε ως αδιαφιλονίκητος ηγέτης των Ελλήνων στη μάχη : 

α. της Ιμέρας. 

β. της Μαντίνειας. 

γ. των Λεύκτρων. 

δ. της Χαιρώνειας. 

 

5. Το σύστημα διακυβέρνησης στα Ελληνιστικά Βασίλεια ήταν : 

α. ολιγαρχικό. 

β. μια μορφή βασιλείας που περιοριζόταν από βουλή. 

γ. η απόλυτη μοναρχία. 

δ. η τυραννίδα. 

(5 μονάδες) 

 

 
(ΙΙ). Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, ως προς την ορθότητά τους, 

με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος. 

1. Αρχηγός-επικεφαλής του κράτους της Αιγύπτου ήταν ο φαραώ. 



2. Οι βασικές προϋποθέσεις ύπαρξης της πόλης-κράτους ήταν η δημοκρατία, η 

ελευθερία και η επέκτασή της. 
 

3. Οι σύμμαχοι των Αθηναίων στο πλαίσιο της Α΄ Αθηναϊκής Συμμαχίας 

κατέβαλαν φόρο σε πλοία ή χρήματα. 
 

4. Στο   Συνέδριο   της   Κορίνθου, το  337 π.Χ., συμφωνήθηκε να ιδρυθεί 

πανελλήνια συμμαχία με ισόβιο αρχηγό τον Φίλιππο Β΄. 
 

5. Οι ελεύθεροι πολίτες στην αρχαία Ελλάδα αντιμετώπιζαν με περιφρόνηση τη 

χειρωνακτική εργασία. 

(5 μονάδες) 

 

 

1. β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: ραψωδοί, αυτάρκεια, αρχιθεωρία. 
 

(5+5+5 =15μονάδες) 
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2. α. Ποια ήταν τα σπουδαιότερα στοιχεία που αποδεικνύουν την πολιτιστική ενότητα 

του Μυκηναϊκού κόσμου; 

(15 μονάδες) 

 

2.β. Να αναφέρετε τρεις ενέργειες του Μ. Κωνσταντίνου που αποδεικνύουν την 

ευνοϊκή στάση του έναντι του Χριστιανισμού. 

(10 μονάδες) 


