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Α. Αντιστοίχισε τις φράσεις με τη σημασία τους.
«Διαίρει
1.
και βασίλευε»

Τα δωρεάν γεύματα και
α) θεάματα που πρόσφεραν οι
Ρωμαίοι στους πολίτες.

«Άρτος
2.
και θεάματα»

Το διάστημα στο οποίο
αναπτύχθηκε στη Ρώμη η
β)
γεωργια, το εμπόριο, η ναυτιλία
και η βιοτεχνία.

«Ελληνορωμαικός
3.
πολιτισμός»
«Ρωμαική
4.
ειρήνη»

Η κατάργηση των
δημοκρατικών πολιτευμάτων
γ)
και των συμμαχιών των
ηττημένων πόλεων-κρατών.
Η γέννηση ενός νέου
δ) πολιτισμού, του Ελληνικού και
του Ρωμαικού πολιτισμού.

B. Κύκλωσε τη σωστή απάντηση.
1. Ποια χρονιά κατέκτησαν οι Ρωμαίοι τους Έλληνες;
164 π.Χ.

164 μ.Χ.

146 π.Χ.

146 μ.Χ

2. Οι Ρωμαίοι ονόμαζαν τη Μεσόγειο θάλασσα:
«η πατρίδα μας»

«η θάλασσά μας»

«το σπίτι μας»

«η Μεσόγειός μας»

3. Η Ρώμη ήταν χτισμένη πλάι στον _________ ποταμό.
Δούναβη

Ρήνο
Τίβερη
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4. Είναι γνωστή και ως «pax romana».
ΡωμαΙκή αυτοκρατορία

Ρωμαϊκή συμφωνία

Ρωμαϊκή ειρήνη

Ρωμαϊκή κυριαρχία

5. Ποιος ήταν ο πρώτος πολίτης για τους Ρωμαίους;
Ο στρατηγός

Ο ανθύπατος

Ο αυτοκράτορας

Ο Ρωμαίος αξιωματούχος

6. Από τη συνύπαρξη και τη συνεργασία του Ελληνικού και του
Ρωμαϊκού πολιτισμού γεννήθηκε ένας νέος πολιτισμός ο:
ρωμαϊκολατινικός

ελληνορωμαϊκός

ελληνολατινικός

λατινικός

7. Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες των Ρωμαίων ήταν καλά οργανωμένες.
Υπήρχαν σταθμοί με ___________ που μετέφεραν την
αλληλογραφία.
περιστέρια

άλογα
αυτοκίνητα

8. Οι εύποροι κάτοικοι διέμεναν:
σε πολυκατοικίες

στον Παλάτινο λόφο

σε μονοκατοικίες

σε μεγάλα αγροκτήματα

9. Ποιος είναι ο δρόμος που ένωνε την πρωτεύουσα με όλες τις
περιοχές της αυτοκρατορίας;
Εγνατία όδος

Εθνική οδός

10.Οι Ρωμαίοι όρισαν τον _________________ αυτοκράτορα της
χώρας.
«μεγάλο πολίτη»

«τελευταίο πολίτη»

«καλό πολίτη»

«πρώτο πολίτη»
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Γ. Γράψε το παρακάτω στη σωστή στήλη.
Έλληνες

Ρωμαίοι

• Κατάκτησαν την Ελλάδα και κράτησαν τους Έλληνες διαιρεμένους.
• Εφάρμοσαν το «διαίρει και βασίλευε» για τη διακυβέρνηση των

κατακτημένων.

• Βρέθηκαν για πρώτη φορά υπόδουλοι σε ξένο κατακτητή.
• Κατάκτησαν τους κατακτητές με τα γράμματα και τις τέχνες τους.
• Δημιούργησαν ένα απέραντο κράτος και έγιναν κοσμοκράτορες.
• Επηρεάστηκαν από τον τρόπο ζωής και τον πολιτισμό των Ελλήνων.
• Διατήρησαν τη γλώσσα, τη θρησκεία τους, τα ήθη και τα έθιμά τους.
• Συνεργάστηκαν και δημιούργησαν τον «ελληνορωμαϊκό πολιτισμό».

3

ΙΣΤΟΡΙΑ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
https://www.i-learn.gr

Δ. Γράψε μέσα στο κουτάκι αν η πρόταση είναι Σωστή ή Λάθος.
1.

Οι Ρωμαίοι ονόμαζαν με περηφάνια «η θάλασσά
μας» τη Μεσόγειο θάλασσα.

2.

Όλοι όφειλαν πίστη και υπακοή στον
αυτοκράτορα και στους ανθύπατους.

3.

Μείωσαν τους φόρους των πολιτών και
οργάνωσαν τον τρόπο είσπραξής τους.

4.

Οργάνωσαν πειθαρχημένο στρατό για τη φύλαξη
των συνόρων και τη διατήρηση της τάξης.

5.

Στην περίοδο της ρωμαικής ειρήνης
αναπτύχθηκαν η γεωργία και το εμπόριο.

6.

Έδωσαν τον τίτλο του «ρωμαίου πολίτη» σε
όσους κατακτημένους αποδέχονταν την
κυριαρχία της Ρώμης.

7.

Οι Ρωμαίοι κατέκτησαν τους Έλληνες μετά το
146 μ.Χ.

8.

Οι Ρωμαίοι γοητεύτηκαν από τον Ελληνικό
πολιτισμό.

9.

Οι κάτοικοι της υπαίθρου ήταν γεωργοί, βοσκοί,
τεχνίτες και μικροέμποροι.

10. Οι εύποροι διέμεναν σε πολυκατοικίες.

Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου.

δούλεψα
έξυπνα

ήταν
εύκολο!

κουράστηκα
πολύ

ήταν
δύσκολο!
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