
 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1
ο
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1.α. 

 

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

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες : 

 
 
1. Ο Αμένοφις Δ΄(Ακενατών) ήταν : 

α. ο φαραώ που προσπάθησε να επιβάλει τον μονοθεϊσμό στην αρχαία Αίγυπτο. 

β. ο φαραώ στον οποίο αναφερόταν το χαραγμένο κείμενο στη στήλη της Ροζέτας.  

γ. εκείνος που αποκάλεσε την Αίγυπτο «δώρο του Νείλου». 

δ. ο φαραώ που οικοδόμησε μία από τις πυραμίδες της Γκίζας. 

 

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

α. το φοινικικό αλφάβητο. 

β. η ελληνική αλφαβητική γραφή. 

γ. η ιερογλυφική γραφή. 

δ. η Γραμμική Β΄ γραφή. 

3. Στο δημοκρατικό πολίτευμα η ισηγορία έδινε σε κάθε πολίτη τη δυνατότητα : 

α. να εκφράζει τα παράπονά του. 

β. να διατυπώνει ελεύθερα την άποψη του. 

γ. να συμμετέχει στη διαμόρφωση των νόμων. 

δ. να υπερασπίζεται την ελευθερία της πόλης του. 

4. Η Πανελλήνια Ιδέα εκφράστηκε από : 

α. τον Ισοκράτη. 

β. τον Δημοσθένη. 

γ. τον Περικλή. 

δ. τον Κίμωνα. 

5. Ο σημαντικότερος ιστοριογράφος της Ελληνιστικής Εποχής ήταν: 

α. ο Ξενοφών. 

β. ο Ηρόδοτος. 

γ. ο Πολύβιος. 

δ. ο Θουκυδίδης. 
 

(5 μονάδες) 

 

 
 

(ΙΙ). Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με εκείνα της στήλης Β. Ένα 

στοιχείο της στήλης Α περισσεύει. 



 

 
 

Α Β 

1. θεωρικά 

2. τριηραρχία 

3. γυμνασιαρχία 

4. χορηγία 

5. αρχιθεωρία 

6. εστίαση 

α. επίσημη αποστολή σε πανελλήνιες γιορτές 

β. δείπνο μιας φυλής σε θρησκευτικές γιορτές 

γ. συντήρηση και εξοπλισμός μιας τριήρους 

δ. τέλεση λαμπαδηδρομίας στα Παναθήναια 

ε. διδασκαλία ενός θεατρικού έργου 

 

(5 μονάδες) 

 
 

1. β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: Μυκηναϊκός Πολιτισμός, νομοθέτες ή 

αισυμνήτες. 
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(5+10=15 μονάδες) 

2. α. Σε ποιες περιοχές εξαπλώθηκαν οι Έλληνες κατά τον Δεύτερο Αποικισμό και 

ποιες ήταν οι συνέπειες από την εξάπλωσή τους στον τομέα του πολιτισμού; 

(15 μονάδες) 

 
 

2.β. Ποια από τα μέτρα που πρότεινε ο Γάιος Γράκχος μπορούσαν να προσφέρουν 

άμεση βοήθεια στα κατώτερα στρώματα του Ρωμαϊκού Κράτους; 

(10 μονάδες) 


