
Ασκήσεις κλειστού τύπου 
 

Ιστορία Α' Γυμνασίου 

1. Σημείωσε με Σ(ωστό) ή Λ(άθος): 

α) Τον 8ο αιώνα π.Χ. ξεκίνησε μια πρωτοφανής έξοδος των Ελλήνων προς τις ακτές της 

Μεσογείου και του Εύξεινου πόντου. 

β) Οι πληθυσμοί που μετακινούνταν προτιμούσαν να αποικίσουν σε περιοχές με φυσική οχύρωση. 

γ) Ο οικιστής παρέμενε στην περιοχή από την οποία ξεκινούσε η μετακίνηση του πληθυσμού, στην 

μητέρα πόλη. 

δ) Η αποικία και η μητέρα-πόλη δεν συγκρούονταν ποτέ. 

ε) Στη διάρκεια των Μεταβατικών Χρόνων οι κάπηλοι αναπτύχθηκαν παράλληλα με τους 

εμπόρους. 

 

2. Αντιστοιχίστε τον πολιτισμό (α' στήλη) με τα χαρακτηριστικά του (β' στήλη). Κάποια 

χαρακτηριστικά αντιστοιχούν σε περισσότερους του ενός πολιτισμούς: 

α) Κυκλαδικός 
β) Μινωικός 
γ) Μυκηναϊκός 

i) ήρθε στο φως με τις ανασκαφές του Άρθουρ 
Έβανς 
ii) ο πιο σημαντικός οικισμός είναι το Ακρωτήρι 
iii) λάτρευαν τους θεούς σε μικρά ιερά 
iv) σημαντικότερος οικισμός είναι η Κνωσός 
v) αναπτύχθηκε την 3η με 2η χιλιετία π.Χ. 
vi) οι οικισμοί καταστρέφονται από σεισμό 
vii) τις ανασκαφές έκανε ο Ερρίκος Σλήμαν 
viii) χαρακτηριστικότερο δείγμα τέχνης είναι τα 
μαρμάρινα ειδώλια 
x) το κέντρο είναι η Αργολίδα 
xi) η Ζάκρο είναι ένα από τα τέσσερα μεγάλα 
ανάκτορα. 
xii) η πρωτοτυπία τους φαίνεται στους 
μυκηναϊκούς τάφους 
xiii) χρησιμοποιούνταν η Γραμμική Α' 
xiv) χρησιμοποιούσαν τη Γραμμική Β' 
xvi) σπουδαία θέση στο πάνθεον κατείχε η 
Πότνια 
xvii) Η ελιά ήταν το ιερό δέντρο 
xviii) Το ιερατείο αποτελούνταν κυρίως από 
γυναίκες. 
xix) έχτιζαν "κυκλώπεια" τείχη 
xx) τα ωραιότερα αγγεία είναι τα καμαραϊκά 

 

3. Απάντησε σύντομα στις ερωτήσεις: 

α) Τι προσανατολισμό είχαν τα μινωικά ανάκτορα;_______________________________________ 

β) Τι σχήμα είχε η κεντρική αυλή των μινωϊκών ανακτόρων; _______________________________ 

γ) Τα μινωικά ανάκτορα είχαν έναν ή περισσότερους ορόφους; ____________________________ 

δ) Τι είδους οχύρωση είχαν τα μινωικά ανάκτορα; _______________________________________ 
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4. Σύγκρινε τα συστήματα γραφής Γραμμική Α' και Β': 

 Γραμμική Α' Γραμμική Β' 

α) πού βρέθηκε;   
β) αποκρυπτογραφήθηκε;   
γ) τι είδους γραφή είναι;   
δ) γιατί εξαφανίστηκε;   

 

5. Να συμπληρώσεις τις πληροφορίες που λείπουν και είναι σχετικές με τις μετακινήσεις 
των ελληνικών φύλων κατά τον 12ο αιώνα και 10 ο αιώνα π.Χ.: 

i. Οι Δωριείς από την Πίνδο εγκαταστάθηκαν στην ___________ και σε ένα τμήμα της 

Στερεάς Ελλάδας. Στη συνέχεια σε μερικές από τις Κυκλάδες και αργότερα στην_________. 

Στην _________ _________ ιδρύουν την δωρική __________. 

ii. Οι Θεσσαλοί από την __________  εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλία 

iii. Οι Βοιωτοί από τη Θεσσαλία εγκαταστάθηκαν στη __________.  

iv. Οι Αιολείς από τη __________ εγκαταστάθηκαν στη Λέσβο, στην Τένεδο και στα βόρεια 

της ________ ___________.  

v. Οι Ίωνες από την _________ εγκαταστάθηκαν στην__________, στην Εύβοια και στις 

____________. Από εκεί εγκαταστάθηκαν στην _____________. 

 

6. Αντιστοίχισε την έννοια (στήλη α') με τον ορισμό της (στήλη β'): 

α) Πρώτος Ελληνικός Αποικισμός 

β) ομηρικά έπη 

γ) γεωμετρική τέχνη 

i) πρόκειται για ποιήματα που έχουν ως στόχο 

να ξαναζωντανέψουν το παρελθόν, την εποχή 

του Τρωικού πολέμου, τον καιρό των βασιλέων 

και των ηρώων 

ii) αναπτύχθηκε από τον 11ο ως τον 8ο αιώνα  

και πήρε το όνομά της από τα κοσμήματα πάνω 

στα πήλινα αγγεία της περιόδου 

iii) πρόκειται για τις μετακινήσεις ελληνικών 

φύλων τον 10ο αιώνα. 

 

 

7. Διόρθωσε τα λάθη: 

Οι Έλληνες, επειδή το φοινικικό αλφάβητο είχε πολλά φωνήεντα, πήραν μερικά από αυτά και τα 

μετέτρεψαν σε σύμφωνα. Με το σύστημα αυτό συντελείται μια σημαντική πρόοδος γιατί για πρώτη 

φορά, στη γραφή, οι ήχοι μεταδίδονται με φωνήεντα και σύμφωνα. Αυτή η απλοποίηση 

δημιούργησε τις προΰποθέσεις, ώστε η γραφή να γίνει κτήμα μόνο λίγων γραφέων. Από το 

λατινικό αλφάβητο γεννήθηκε το ελληνικό. 

 

Παραγωγή υλικού: Ψύρρα Κάκια 


