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1.α. Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις 

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες: 

1. Ο Ακενατών θέλησε να προχωρήσει σε θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις 

επιβάλλοντας: 
α. τον πολυθεϊσμό. 

β. τον μονοθεϊσμό. 

γ. τη λατρεία του φαραώ. 

δ. τη λατρεία του ολυμπιακού πάνθεου. 

 

2. Κατά τον  Πρώτο Ελληνικό Αποικισμό, Δωριείς μετακινήθηκαν : 

α. στο  βορειοανατολικό Αιγαίο και στα απέναντι παράλια. 

β. στον Εύξεινο Πόντο. 

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

δ. στη νότια Ιταλία. 
 

3. Το κυρίαρχο πολιτειακό όργανο λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος στις 

ελληνικές πόλεις-κράτη ήταν: 

α. η συνέλευση των πολεμιστών. 

β. η εκκλησία του δήμου. 

γ. η βουλή των γερόντων. 

δ. η σύγκλητος. 
 

4.  Η πολιτική του Κίμωνα αποσκοπούσε:     

α. στη συνεργασία με τις πόλεις της Αθηναϊκής Συμμαχίας. 

β. στη συνεργασία με τους Πέρσες. 

γ. στη σύγκρουση με την Σπάρτη. 

δ. στη συνεργασία με τη Σπάρτη και στην αντιμετώπιση των Περσών. 
 

5. Ο Φίλιππος Β΄ στα βόρεια σύνορα του κράτους του αντιμετώπισε : 

α. τους Ιλλυριούς και τους Παίονες. 

β. τους Αθηναίους και τους Κορίνθιους. 

γ. τους Πέρσες. 
δ. τους Θηβαίους και τους Κορινθίους. 

 

 



 
 

6. Στωική φιλοσοφία ονομάστηκε η φιλοσοφική σκέψη  : 

α. του Αριστοτέλη. 

β. του Πλάτωνα. 

γ. του Ζήνωνα. 
δ. του Επίκουρου. 
 

7. Η λοχίτιδα εκκλησία στην αρχαία Ρώμη: 

α. εκπροσωπούσε τους πατρίκιους. 

β. εκπροσωπούσε τους πληβείους. 

γ. εκπροσωπούσε το σύνολο των Ρωμαίων. 

δ. εκπροσωπούσε όσους Ρωμαίους πολίτες στρατεύονταν. 

 

8. Ο Γάιος Γράκχος περιόρισε τις αυθαιρεσίες των συγκλητικών  : 

α. με τη συγκρότηση δικαστηρίων από ιππείς. 
β. με τη διανομή σιταριού στους φτωχούς της Ρώμης. 

γ. με την ίδρυση αποικιών. 

δ. με την εφαρμογή του αγροτικού νόμου. 
 
 

99. Η παλαιά ονομασία της νέας πρωτεύουσας του Ρωμαϊκού Κράτους που ίδρυσε 
σ ο Μ . Κωνσταντίνος ήταν: 

α. Νέα Ρώμη. 

β. Βυζάντιο. 

γ. Κωνσταντινούπολη. 

δ. Ρώμη. 
 

10. Η Στάση του Νίκα (532 μ.Χ.): 

α. έγινε η αφορμή για την ισχυροποίηση της εξουσίας του Ιουστινιανού. 

β. αποδυνάμωσε την εξουσία του Ιουστινιανού. 

γ. έγινε αφορμή να κλείσει ο Ιουστινιανός τη Νεοπλατωνική Σχολή των Αθηνών. 

δ. συνέβαλε στην έκδοση του Ιουστινιάνειου Κώδικα. 
 
 

   

  (10 μονάδες) 

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: ραψωδοί, Κοινή ελληνική ή κοινή. 

   (5+10=15 μονάδες) 
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2.α. Ποια ήταν η σημασία του νικηφόρου αποτελέσματος των Περσικών Πολέμων 

για την ιστορική πορεία των Ελλήνων; 

   (15 μονάδες) 

2.β.  Ποια ήταν η συμβολή της εκστρατείας του Μ. Αλέξανδρου στον πολιτισμό; 

   (10 μονάδες) 



 


