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ΙΣΤΟΡΙΑ Γ́  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Επαναληπτικό Διαγώνισμα
10ης Ενότητας

α.  Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις.

ONOMA: .....................................................................................................................

ημΕΡόμηνια: ........................................................................................................

ΒαΘμόσ:................................................ παΡατηΡησΕισ: ..............................................................................................................................  
https://www.i-learn.gr

1. �Πώς�ντύνονταν�οι�γυναίκες�και�οι�άνδρες�Μυκηναίοι;

2. �Τι�γνωρίζεις�για�την�ακρόπολη�των�Μυκηνών;

3. �Τι�γνωρίζεις�για�τη�θρησκεία�των�Μυκηναίων;�Τι�πίστευαν�
για�τους�νεκρούς;
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Β.  Συμπλήρωσε τη κατάλληλη λέξη από το πλάισιο μέσα στην πρόταση.

https://www.i-learn.gr

Όταν ο Κυκλαδικός και ο Μινωικός πολιτισμός βρισκόταν στην ακμή 
τους, ένας νέος λαός, οι ………………….., ήρθαν από το Βορρά κι 
εγκαταστάθηκαν στην κεντρική και τη νότια Ελλάδα.

Οι Μυκηναίοι έμποροι ταξίδευαν στην ……………………….. κι έπαιρναν 
από εκεί …………………………….

Στην Πελοπόννησο, στη βόρεια πλευρά του κάμπου βρίσκονταν οι 
……………………………….

Η …………………….. των Μυκηνών χτίστηκε πάνω σε ένα λόφο και 
ήταν περιτριγυρισμένη από γερά …………………………………..

Τα τείχη ονομάζονται μέχρι σήμερα ………………………………….

Την πύλη του τείχους στόλιζαν δύο πέτρινα λιοντάρια. Αυτή ήταν η 
περίφημη …………………………….

Την πύλη του τείχους στόλιζαν δύο πέτρινα λιοντάρια. Αυτή ήταν η 
περίφημη …………………………….

Μέσα στην ακρόπολη βρισκόταν το ………………………….. 
Στο ισόγειο του ανακτόρου υπήρχε μια μεγάλη αίθουσα το 
……………………………. Στο κέντρο της βρισκόταν μια στρογγυλή 
……………………….

Ο Όμηρος ονόμασε τις Μυκήνες ………………………………….

Σκέπαζαν το πρόσωπο των νεκρών με χρυσές …………………………...

Οι Μυκηναίοι μιλούσαν ελληνικά και επηρεασμένοι από τη γραφή 
των Μινωιτών ανακάλυψαν ένα άλλο είδος γραφής που ονομάζεται 
………………………………………..

πύλη�των�λεόντων,�ανάκτορο,�χαλκό,�Αχαιοί,�Μυκήνες,� 
ακρόπολη,�Κυκλώπεια�τείχη,�Κύπρο,�τείχη,�πολύχρυσες,� 

Γραμμική�Β’,�εστία,�προσωπίδες,�μέγαρο
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  Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου.

δούλεψα�
έξυπνα

ήταν�
εύκολο!

κουράστηκα�
πολύ

ήταν�
δύσκολο!

γ. Γράψε μέσα στο κουτάκι αν η πρόταση είναι σωστή ή λάθος.

1.  Οι Αχαιοί ήταν οι πρώτοι Έλληνες.

2.   Οι Μυκηναίοι έμποροι ταξίδευαν στην Κύπρο κι 
από εκεί έπαιρναν χρυσό.

3.  Η ακρόπολη των Μυκηναίων ήταν περιτριγυρισμένη 
από γερά τείχη, που τα λένε μέχρι σήμερα Κυκλώπεια  
τείχη.

4.  Έξω από την ακρόπολη βρισκόταν το ανάκτορο. 

5. Ο Όμηρος ονόμασε τις Μυκήνες πολύχρυσες.

6. Οι Μυκηναίοι λάτρευαν τη Μεγάλη Θεά.

7.  Οι Μυκηναίοι ανακάλυψαν ένα άλλο είδος γραφής, 
που ονομάζεται Γραμμική Β’.

8.   Οι γλύπτες έφτιαχναν αγαλματάκια από πηλό και 
ελεφαντόδοντο.

9.  Σκέπαζαν τους νεκρούς με χάλκινες προσωπίδες.

10.  Οι Μυκηναίοι μετά τον Τρωικό πόλεμο έχασαν τη 
δύναμή τους.


