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ΕΠΟΧΗ ΧΑΛΚΟΥ 

1. Χρωματίζω στη γραμμή του χρόνου την εποχή του χαλκού: 

 
3000 – 1100 π. Χ. 1100-800 πΧ 800-500 πΧ 500-323 πΧ 323-146 πΧ 146πΧ-330 μΧ 

 

2. Καταγράφω τους τρεις (3) σημαντικότερους πολιτισμούς που εμφανίστηκαν στον 

ελλαδικό χώρο κατά την εποχή του χαλκού. 

Α…………………………….. 

Β…………………………….. 

Γ……………………………... 

 

3. Κυκλώστε το σωστό: 

Α Ο αρχαιολόγος που ανάσκαψε στην Κνωσό το παλάτι του μυθικού βασιλιά Μίνωα 

ήταν ο: 

Α. Σλήμαν Β. Έβανς 

Γ. Λέψιους Δ. Φλίντερς Πέτρι 

 

Β.  Τα «ταυροκαθάψια» ήταν: 

Α. ομάδες γυναικείων θεοτήτων Β. είδος ταυρομαχίας 

Γ. θυσίες ταύρων Δ. αγγεία με μορφή ταύρου 

 

Γ .Πού δεν υπάρχει ανάκτορο;  

Α. στη Φαιστό Β. στη Ζάκρο 

Γ. στα Μάλια Δ. στην Πραισό 

 

Δ. Τα μινωικά ανάκτορα  είναι: 

Α. Λιτά και επιβλητικά  Β. Δεν είναι οχυρωμένα 

Γ. Οχυρωμένα Δ. Προσανατολισμένα στον 

άξονα  Β - Α   

 

Ε.  Ποιο στοιχείο δεν συνθέτει τον κοινό Μυκηναϊκό πολιτισμό; 

Α. θρησκεία Β. γλώσσα 

Γ. τεχνολογικά επιτεύγματα Δ. κοινωνική και πολιτική 

οργάνωση  
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4. Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε οι προτάσεις να είναι ιστορικά ορθές:  

 Ο Μινωϊκός πολιτισμός πήρε το όνομά του από τον μυθικό βασιλιά…………………. 

 Ιερό δένδρο στην μινωϊκή θρησκεία ήταν η ………….. 

 Τα ωραιότερα αγγεία των Μινωϊτών είναι τα πολύχρωμα……………………….. 

 Ο ……………………………ανέσκαψε την ακρόπολη των Μυκηνών. 

 Ο μυκηναϊκός πολιτισμός δανείστηκε από τους Μινωίτες ………………………….., 

…………………………. και την………………………………. 

 Η Γραμμική β είναι γραφή………………………. 

 Η κατάρρευση του μυκηναϊκού πολιτισμού πιθανόν οφείλεται σε α) 

……………………………., β)……………………………. και 

γ)………………………………….. 

 Οι Μυκηναίοι λάτρευαν τους …………………………….. εκτός 

από τον θεό………………….. 

 Οι θολωτοί τάφοι αποτελούνται από…………………………….., 

τον……………………………..και την …………………………… 

 Οι Μυκηναίοι κάλυπταν τα πρόσωπα των νεκρών βασιλιάδων τους με 

χρυσές……………………………. 

 

5. Να συνδέσετε με μια γραμμή τις λέξεις που έχουν σχέση: 

 

Κνωσός  

Γραμμική γραφή β’ 

Κυκλώπεια 

Ρυτά  

Κάθοδος των Δωριέων  

Προθάλαμος 

Κοινή θρησκεία 

Γραμμική γραφή Α΄ 

τείχη 

Έβανς 

Βέντρις 

Κοινός μυκηναϊκός πολιτισμός 

Παρακμή μυκηναίκου πολιτισμού 

Ανάκτορο 

Μινωϊκή Κρήτη 

αγγεία 

 

6. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ 

 Μέσα στα μινωικά ανάκτορα ζούσε μόνο ο βασιλιάς με την οικογένειά του. 

 Τα μινωικά ανάκτορα ήταν οχυρωμένα. 

 Η  Γραμμική γραφή Α’ δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί. 

 Οι Μινωίτες λάτρευαν τους θεούς τους σε μεγάλους λαμπρούς ναούς. 

 Τα ρυτά είναι αγγεία που κυρίως απεικονίζουν κεφάλια ζώων 

 Οι μινωικές τοιχογραφίες απεικονίζουν κυρίως θέματα εμπνευσμένα από την φύση 

και χρησιμοποιούν έντονα χρώματα. 

 Τα μυκηναϊκά ανάκτορα έχουν πολύ πιο σύνθετα σχέδια από τα αντίστοιχα μινωικά. 

 Οι δήμοι της μυκηναϊκής κοινωνίας ήταν οι γεωργοί και οι δούλοι των οικισμών. 

7. Να συμπληρώσετε την πυραμίδα ώστε να παρουσιάζεται η δομή της μυκηναϊκής 

κοινωνίας. 
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ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ 

8. Χρωματίζω στη γραμμή του χρόνου την αρχαϊκή εποχή: 

 

3000 – 1100 π. Χ. 1100-800 πΧ 800-479 πΧ 479-323 πΧ 323-146 πΧ 146πΧ-330 μΧ 

 

9. Καταγράφω τα πολιτεύματα με τη σειρά που εμφανίζονται μετά την παρακμή της 

βασιλείας: 

(α)………………………………………  (β)…………………………………… 

(γ)………………………………………  (δ)………………………………….. 

10. Αντιστοιχίζω:       

 

(α) πολίτευμα κατά το οποίο την εξουσία έχουν οι 

πλούσιοι του χρήματος, κυρίως οι έμποροι 

1. αριστοκρατία 

(β) πολίτευμα κατά το οποίο την εξουσία έχουν οι 

ευγενείς, οι ιδιοκτήτες γης 

2. ολιγαρχία 

(γ) πολίτευμα κατά το οποίο την εξουσία έχει ένα 

φιλόδοξο άτομο, που αποβλέπει στο δικό του όφελος 

χωρίς να λογοδοτεί σε κανέναν 

3. τυραννία 

 

11. Αντιστοιχίστε : 

 

Σόλωνας  

 

Κλεισθένης 

 

Πεισίστρατος  

 

Κύλωνας  

 

Δράκοντας  

 

 

Άγος  

Βουλή των τετρακοσίων  

Οστρακισμός  

10 φυλές πολιτών  

Σεισάχθεια  

Νόμοι με αίμα γραμμένοι 

Εννεάκρουνος πηγή  

4 τάξεις πολιτών  

Βουλή των πεντακοσίων  

10 στρατηγοί  

Ηλιαία 
 

 

12. Συμπληρώνω τα κενά: 

 Ο Αρχηγός του αποικισμού λεγόταν…………………………. και η πόλη που έστελνε 

αποίκους ονομαζόταν………………………………… 

 Οι Ολυμπιακοί αγώνες τελούνταν από το ………..πΧ κάθε ……………….χρόνια 

στην …………………… προς τιμή του ……………... Το έπαθλο των νικητών ήταν 

……………………….. 

  Το σημαντικότερο μαντείο με διεθνές κύρος ήταν των ……………αφιερωμένο στον 

………………………….. που έδινε ………………….χρησμούς μέσω της ιέρειας 

…………………..  

 Η αμφικτιονία των Δελφών ήταν …………………….......των γειτονικών πόλεων 

που ρύθμιζε θέματα σχετικά με την ……………………….και 

…………………………………….του μαντείου. 
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13. Συμπληρώνω τον πίνακα: 

 

Μάχη-

ναυμαχία 

χρονολογία Έλληνας 

στρατηγός 

Πέρσης 

στρατηγός 

Μαραθώνας    

  Λεωνίδας  

Σαλαμίνα    

  Παυσανίας  

 

14. Γράφω τα μέρη ενός αρχαίου  ναού 

.......................................... 

.......................................... 

......................................... 

......................................... 

15. Σε ποιο ρυθμό ανήκουν οι ναοί; 

 

                                

……………………………          ………..……………………… 

16. Περιγράψτε τον αρχαϊκό κούρο και την κόρη 
:……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………. 

 

17. Ποιες τεχνικές έχουμε στην αρχαϊκή κεραμική; 
…………………………………………………………………………………………... 
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ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΉ 

18. Χρωματίζω στη γραμμή του χρόνου την Κλασική  εποχή: 

 

3000 – 1100 π. Χ. 1100-800 πΧ 800-479 πΧ 479-323 πΧ 323-146 πΧ 146πΧ-330 μΧ 

 

19. Κυκλώστε το λάθος (ένα σε κάθε ερώτηση): 

Α Μερικά από τα μέτρα που έλαβε ο Περικλής ήταν : 

Α. θεωρικά Β. σεισάχθεια 

Γ. ισονομία Δ. μισθοφορία 

 

Β.  τα όργανα του δημοκρατικού πολιτεύματος την εποχή του Περικλή ήταν: 

Α. Ηλιαία Β. Εννέα άρχοντες 

Γ. Βουλή Πεντακοσίων  Δ. Βασιλιάς 

 

Γ .Μερικές από τις λειτουργίες ήταν  

Α. τριηραρχία Β. εστίαση 

Γ. χορηγία Δ. μετοίκιο 

 

Δ. οι Κοινωνικές τάξεις της Αθήνας  είναι: 

Α. Ελληνοταμίες   Β. μέτοικοι 

Γ. Αθηναίοι Πολίτες  Δ. Δούλοι   

 

Ε.  Υπεύθυνοι για την μόρφωση των μικρών Αθηναίων ήταν: 

Α. τροφός  Β. κιθαριστής  
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Γ. γραμματιστής Δ. παιδοτρίβης  

 

20. Κατονομάστε τις σημαντικότερες γιορτές των Αθηναίων:   

Α)………………………… Β)………………………………. 

Γ)………………………… Δ)………………………………. 

 

 

 

21. Τοποθετήστε με σωστή  χρονολογική σειρά τις μάχες που διεξήγαγε ο Αλέξανδρος 

κατά την εκστρατεία του: 

Μάχη στον Υδάσπη –  

Μάχη στην Ισσό –  

Μάχη στα Γαυγάμηλα  -  

Μάχη στο Γρανικό  -   

Αρεία –Βακτρία –Δραγγιανή 

 

22. Συμπληρώστε τις προτάσεις : 

 Στο Συνέδριο της Κορίνθου ο Αλέξανδρος ονομάζεται------------------------------------------ 

 Πατέρας του Αλέξανδρου ήταν--------------------------------------- 

 Ξεκίνησε την εκστρατεία εναντίον των Περσών το 334 π.χ. από-------- 

 Ήθελε να φτάσει μέχρι τον ποταμό ---------------------- 

 Αγαπημένοι συγγραφείς  του Αλέξανδρου ήταν --------------------------------------------------

------------------------------ 

 Ο Αλέξανδρος έδωσε μια αποφασιστική μάχη -----------------------------και έγινε κύριος 

της Μ. Ασίας. 

 Βασιλιάς των Περσών ήταν -------------------------------- 

 Στη μάχη στον Υδάσπη ήρθε αντιμέτωπος με τον βασιλιά ----------- 

 Δάσκαλος του Αλέξανδρου ήταν ------------------------------- 

 Ο στρατός του Δαρείου νικήθηκε στα ------------------------------- 

 

23. Να λύσετε το σταυρόλεξο που 

ακολουθεί στην επόμενη 

σελίδα. 


