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ΙΣΤΟΡΙΑ Γ́  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Επαναληπτικό Διαγώνισμα
7ης Ενότητας

α.  Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις.

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

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

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

1. �Ποιες�ήταν�οι�συνήθειες�των�ανθρώπων�όταν�ήταν�
τροφοσυλλέκτες;

2. �Ποιες�ήταν�οι�συνήθειες�των�ανθρώπων�όταν�έγιναν�κυνηγοί;

3. �Γιατί�η�εποχή�αυτή�ονομάστηκε�εποχή�του�λίθου;�Ποιες�εποχές�
περιλαμβάνει�η�Προϊστορία;
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Β.  Συμπλήρωσε τη κατάλληλη λέξη από το πλάισιο μέσα στην πρόταση.

https://www.i-learn.gr

Μέσα στο περιβάλλον, η ζωή των πρωτόγονων ανθρώπων ήταν 
πολύ ………………………….

Επειδή ζούσαν συλλέγοντας την τροφή τους, όπως την έβρισκαν  
στη φύση, τους ονόμασαν ………………………

Τα πρώτα ………………………… που χρησιμοποίησαν οι άνθρωποι 
ήταν οι πέτρες.

Οι άνθρωποι κατοίκησαν σε σπηλιές και ανακάλυψαν τρόπους για 
ν’ανάβουν τη ……………………., χτυπώντας μεταξύ τους πέτρες που 
έβγαζαν σπίθες.

Με το πέρασμα του χρόνου έφτιαξαν κι άλλα εργαλεία, όπως το 
πέτρινο τσεκούρι με ξύλινη λαβή, τόξα, μαχαίρια από πέτρα ή κόκαλα 
ζώων κι έγιναν …………………………..

Η εποχή που οι άνθρωποι ήταν τροφοσυλλέκτες και κυνηγοί λέγεται 
………………………….

Οι άνθρωποι εξημέρωσαν μερικά ζώα που τους βοηθούσαν στο 
κυνήγι κι έτσι έγιναν …………………………….

Έφτιαξαν τα σπίτια τους το ένα κοντά στο άλλο γιατί έτσι ένιωθαν 
περισσότερη ……………………..

Έμαθαν να πλάθουν τον ………………….. με τα χέρια τους και να 
φτιάχνουν αγγεία για να αποθηκεύουν τα προïόντα τους.

Με τον σχηματισμό των πρώτων ………………………….. άρχισε μια 
καινούρια εποχή που ονομάζεται ………………………..

κυνηγοί,�τροφοσυλλέκτες,�κτηνοτρόφοι,�πηλό,�Νεολιθική,� 
δύσκολη,�εργαλεία,�ασφάλεια,�οικισμών,�Παλαιολιθική,�φωτιά



ΙΣΤΟΡΙΑ Γ́  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

γ. Κύκλωσε μόνο τις εικόνες που ανήκουν στην εποχή του λίθου.

Δ. Αντιστοίχισε τα σωστά.

https://www.i-learn.gr

Ζούσαν συλλέγοντας  
την τροφή τους

• • έγιναν κυνηγοί

Ανακάλυψαν τη φωτιά • • έγιναν τεχνίτες

‘Εφτιαξαν τα πρώτα  
εργαλεία από πέτρα

• • έγιναν γεωργοί

Άρχισαν να καλλιεργούν  
οι ίδιοι την τροφή τους

• • έγιναν τροφοσυλλέκτες

Εξημέρωσαν ζώα για  το 
κυνήγι και έμαθαν να 

παίρνουν το γάλα, το κρέας, 
το μαλλί και δέρμα τους

• • έμαθαν να λένε τις πρώτες 
λέξεις και να μιλούν

Άρχισαν να γνέθουν το μαλλί 
και να φτιάχνουν ρούχα

• • έγιναν κτηνοτρόφοι
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Ε.  Παρατήρησε τις παρακάτω εικόνες και συμπλήρωσε τους διαλόγους 
όπως νομίζεις.

  Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου.

δούλεψα�
έξυπνα

ήταν�
εύκολο!

κουράστηκα�
πολύ

ήταν�
δύσκολο!


