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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

( ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ & ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ) 

 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

Σε αυτή την ομάδα υπάρχουν συνολικά τρία θέματα, από τα οποία επιλέγετε ΜΟΝΟ ΤΑ 

ΔΥΟ . Κάθε θέμα βαθμολογείται με 3 μονάδες. 

 

1) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (ΣΩΣΤΟ) ή 

λανθασμένες (ΛΑΘΟΣ). 

 

α. Ο Κυκλαδικός πολιτισμός αναπτύχθηκε στα νησιά των Κυκλάδων κατά την 

4
η
 και 3

η
 χιλιετία π. Χ. 

 

β. Ο δίσκος της Φαιστού αποτελεί το σπουδαιότερο δείγμα ιερογλυφικής 

γραφής από την Κρήτη. 

 

γ. Τα πρώτα ανάκτορα της μυκηναϊκής Ελλάδας χρονολογούνται περίπου το 

1.400 π. Χ. 

 

δ.  Με την πτώση του μυκηναϊκού πολιτισμού, η κεντρική εξουσία αποκτά 

μεγαλύτερη δύναμη και η οικονομία αναπτύσσεται. 

 

2) Να κάνετε την παρακάτω αντιστοίχηση. 

 

1.     Κυκλαδικός πολιτισμός                         α.  1.700 – 1.450 π. Χ  

            2.     Περίοδος νέων ανακτόρων                    β.  Βασιλεύς  

            3.     Παρακμή μυκηναϊκού κόσμου              γ. Ακρωτήρι στη Θήρα 

            4.     Ομηρική εποχή                                      δ. 1.200 π. Χ 

     3) Να αποδώσετε συνοπτικά τους παρακάτω ορισμούς. 

                       Πρώτος ελληνικός αποικισμός, Καμαραϊκά αγγεία, Γεωμετρική τέχνη 
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ΟΜΑΔΑ Β΄ 

Σε αυτή την ομάδα υπάρχουν συνολικά τέσσερα θέματα. Οι μαθητές απαντούν ΣΕ 

ΟΛΑ.  

1) Να συμπληρώσετε τα κενά που λείπουν στις ακόλουθες προτάσεις. 

(μονάδες 3) 

 Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δημιουργήματα της κυκλαδικής 

τέχνης κατά την Εποχή του Χαλκού είναι 

…………………………………. 

 Τα γνωστότερα μινωικά ανάκτορα ήταν α. ………………. 

                                                                 β. ………………. 

                                                                 γ. ………………. 

                                                                 δ. ………………. 

 Στην κορυφή της κοινωνικής πυραμίδας των Μυκηναίων βρίσκεται 

ο ……………, ενώ ακολουθούν οι ……………, το ………………, 

οι ………………και τέλος οι ………………. 

 Τα τείχη με τα οποία οι Μυκηναίοι οχύρωναν τις ακροπόλεις 

ονομάστηκαν ………………………… 

 Οι αιτίες που οδήγησαν στον πρώτο ελληνικό αποικισμό ήταν  

α. ………………………………………………………………. 

β. ………………………………………………………………. 

γ. ………………………………………………………………. 

δ. ………………………………………………………………. 

 

2) Να αναφέρετε τα σημαντικότερα κοινά χαρακτηριστικά των μινωικών 

ανακτόρων. (μονάδες 2) 

 

3) Ποιοι υπήρξαν οι λόγοι για τους οποίους οι Μυκηναίοι έχασαν την ισχύ 

τους και τελικά κατέρρευσε ο πολιτισμός τους; (μονάδες 4) 

 

4) Α. Τι γνωρίζετε για τη γραφή των Μυκηναίων; (μονάδες 2) 

 

Β. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και την παρακάτω ιστορική πηγή, 

να εξηγήσετε το πώς επινοήθηκε το ελληνικό αλφάβητο, καθώς και 

τους λόγους για τους οποίους η δημιουργία του αποτελεί σταθμό στην 

εξέλιξη του πολιτισμού. ( μονάδες 3) 

 

                               

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ 

Λοιπόν εκείνο τον καιρό η ελληνική φυλή που, στις πιο πολλές περιοχές, γειτόνευε με 

τους Φοίνικες ήταν οι Ίωνες. Αυτοί πήραν ως μαθητές τα γράμματα από τους 
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Φοίνικες, κι αφού άλλαζαν ελαφρά τη μορφή τους, τα χρησιμοποιούσαν, και 

χρησιμοποιώντας τα, τους έδωσαν όνομα. Κι όπως το’ θελε και το δίκιο, μια και τα 

είχαν φέρει στην Ελλάδα οι Φοίνικες, τους έδωσαν την ονομασία «φοινικήια». 

Ηρόδοτος, Ιστορία, Ε, 58 (Μετ. Η. Σπυρόπουλου) 

 

 

                       ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους)   

 1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 

κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο 

τετράδιο.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 

φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται να 

γράψετε καμία άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε 

μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.  

4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια, διαγράμματα και 

πίνακες.  

5. Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.  

6. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  

7. Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων.  

8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων. 

 

         ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !! 

 

 


