Επαναληπτικό διαγώνισμα
Ενότητα : Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι
Όνομ/νο:___________________________________________________________________

1. Να σημειώσετε (Σ) για κάθε σωστή πρόταση και (Λ) για κάθε λάθος πρόταση
Πρώτη φροντίδα των Ρωμαίων ήταν να κρατήσουν τους Έλληνες ως δασκάλους για την
Αυτοκρατορία ( )
Οι Ρωμαίοι ονόμασαν την Μεσόγειο «η θάλασσά μας» ( )
Οι κάτοικοι της ρωμαϊκής υπαίθρου ήταν φύλακες των συνόρων ( )
Οι κάτοικοι της Ρώμης και της υπαίθρου έπαιρναν μέρος στις γιορτές και τους αγώνες που
γινόταν στην Αθήνα ( )
Το παλάτι των αυτοκρατόρων ήταν χτισμένο στον παλατινό λόφο ( )

2. Να αντιστοιχίσετε ότι ταιριάζει
Λεγεώνα
Κολοσσαίο
Κοσμοκράτορας
Πάνθεο
Εγνατία

Σπουδαία οδός που κατασκευάστηκε
Ρωμαϊκό στρατιωτικό σώμα
Αμφιθέατρο της Ρώμης
Κυβερνήτης όλου του κόσμου
Ναός της Ρώμης αφιερωμένος σε όλους τους θεούς

3. Να απαντήσετε σύντομα
Πως ονομάστηκε ο πολιτισμός που προέκυψε από τη συνεργασία και την συνύπαρξη των
δύο λαών;
…………………………………………………………………………………………………
Πως λεγόταν ο τρόπος διακυβέρνησης που εφάρμοσαν οι Ρωμαίοι
………………………………………………………………………………………………….
4. Να κυκλώσετε τη σωστή απάντηση
1) Οι Ρωμαίοι κατέκτησαν την Ελλάδα το
Α. 146 π.Χ.
Β. 146 μ.Χ.
Γ. 256 π.Χ.
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2) Μέσα στο απέραντο ρωμαϊκό κράτος κατοικούσαν άνθρωποι
Α. από μία φυλή με διαφορετικές γλώσσες, συνήθειες και θρησκείες
Β. από πολλές φυλές με ίδιες γλώσσες, συνήθειες και θρησκείες
Γ. από πολλές φυλές με διαφορετικές γλώσσες, συνήθειες και θρησκείες
3) Ποιος ποταμός διασχίζει την Ρώμη
Α. ο Δούναβης
Β. ο Τίβερης
Γ. ο Άραχθος
5. Να βάλετε τις παρακάτω προτάσεις στη σωστή χρονολογική σειρά
Οι Ρωμαίοι αρχικά διοικούν με σκληρό τρόπο
Τον θαυμάζουν, τον μιμούνται και τον συνδυάζουν με τα έργα και τις συνήθειες του δικού
τους πολιτισμού
Η υποδούλωση της Ελλάδας έχει δυσάρεστες συνέπειες για τους Έλληνες
Έτσι γεννιέται ένας νέος πολιτισμός
Οι Ρωμαίοι γνωρίζουν τον ελληνικό πολιτισμό

6. Ποιες ήταν οι επιδράσεις του ελληνικού πολιτισμού στους Ρωμαίους

1.………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2.………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3.………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4.………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5.………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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