
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ          Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
1. Ποια είναι η δομή της κοινωνίας της Αιγύπτου; 

2. Πώς οργανώνεται πολιτικά το αιγυπτιακό κράτος; 

3. Τι γνωρίζετε για την κατάκτηση της Αιγύπτου από τους Υξώς; 

Ποια ήταν η συμβολή τους στον αιγυπτιακό πολιτισμό; 

4. Ποιοι λόγοι συνέβαλαν στην ανάπτυξη των επιστημών στην 

Αίγυπτο; 

5. «Ο όχλος έχει γίνει έξαλλος και σε όλες τις πόλεις ακούγονται 

φωνές: “Εμπρός! Να διώξουμε τους ευγενείς! “ Παντού 

υπάρχουν εξεγερμένοι. Όταν ο ζευγάς πάει για όργωμα παίρνει 

και την ασπίδα μαζί του.»  

To κείμενο περιγράφει τις ταραχές που οριοθετούν το τέλος 

ενός βασιλείου. Σε ποια γεγονότα νομίζετε ότι αναφέρεται το 

κείμενο; 

6. Ο Ακενατών στη θρησκευτική του μεταρρύθμιση επέβαλε ως 

Θεό   τον…………………….. Γιατί η προσπάθειά του θεωρήθηκε ως 

θρησκευτική μεταρρύθμιση; 

      



ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ        Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
ΑΙΓΥΠΤΟΣ 
1. Τοποθετήστε στη σωστή σειρά τις κατακτήσεις της Αιγύπτου από 
άλλους λαούς: 
Α. κατάκτηση της Αιγύπτου από τους Πέρσες. 

Β. κατάκτηση της Αιγύπτου από τους Υξώς 
Γ. κατάκτηση της Αιγύπτου από τους Ασσύριους 

Δ. κατάκτηση της Αιγύπτου από τον Μ. Αλέξανδρο. 
Σωστή σειρά: 1…     2…   3…  4… 
 

2. Να κάνετε την αντιστοίχιση. Κάποια στοιχεία της στήλης 
Β΄περισσεύουν: 

 Α  Β 
Α) Βασιλικοί υπάλληλοι 1) Στην τάξη των ισχυρών λόγω του 

δύσκολου επαγγέλματος 

Β) Βιοτεχνική παραγωγή 2) Ιδιωτικά και ανακτορικά 
εργαστήρια 

Γ) Ιερείς 3) Εργάζονταν στα ορυχεία, 
λατομεία, κα. 

Δ) Γραφείς 4) Παρακολούθηση των γεωργικών 

εργασιών 
Ε) Επαγγελματίες στρατιωτικοί 5) Επάγγελμα κληρονομικό για την 

διατήρηση της αυτοκρατορίας 
ΣΤ) Κοινωνικές τάξεις 6) Σύστημα αυστηρά κλειστό 

Ζ) Τεχνίτες 7) Ελεγχόμενη από τον Φαραώ 
Η) καλλιτέχνες 8) Δεν ήταν αυστηρά κλειστές 
  9) Προβολή της ζωής και δράσης των 

φαραώ 
  10) Ανάγκες του θεοκρατικού 

συστήματος. 
 
3. Να συμπληρώσετε τα κενά: 

Η αποκρυπτογράφηση των _____________ ήταν δύσκολη. Οφείλεται στον 
________ που διάβασε το κείμενο μιας __________ επιγραφής που ήταν 

χαραγμένη στη _________ της ___________ και υμνούσε τον 
_____________ στα _____________ , σε απλοποιημένα ___________ και 
στα ________. Τα περισσότερα αιγυπτιακά κείμενα αναφέρονται στη 

δράση των __________. Όσα λογοτεχνικά κείμενα διατηρήθηκαν είναι 
ποιήματα ___________ ή __________και λαϊκές ___________. 

 
 
Τα καλλιτεχνικά επιτεύγματα των Αιγυπτίων έχουν ____________ 

χαρακτήρα και επιβάλλονται με τις ____________ διαστάσεις τους, όπως 
οι πυραμίδες του ________ του _____________ και του ___________ και 

οι μεγάλοι ____________ στο Λούξορ και στο __________ με πλήθος 
____________ που στηρίζουν _______ και ____________ αίθουσες. 
Πάντα ο σκοπός του Αιγύπτιου καλλιτέχνη ήταν να προβάλλει τη 

_________ και τη_______________ του _________________. 
 

 


