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9ALP Ιστορία - Τεστ Αξιολόγησης

Ενότητα 1η-2η ALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δραστηριότητες εμπέδωσης και αξιολόγησης  

για το μάθημα της Ιστορίας 

 
Ενότητες 1, 2  

 

 

Δραστηριότητα 1: 

Τοποθετού με τα παρακα τω γεγονο τα στη χρονικη  σειρα , αρχι ζοντας απο  το 
παλιο τερο: 

• 1969 μ.Χ.: Αμερικανοι  αστροναύ τες πατού ν στο φεγγα ρι. 
• 1100 π.Χ. περι πού: Οι Φοι νικες φτια χνούν το πρω το αλφα βητο. 
• 460 π.Χ. περι πού: Γεννιε ται ο ιστορικο ς της αρχαιο τητας Θούκύδι δης. 
• 1525 μ.Χ.: Εισα γεται η πατα τα απο  την Αμερικη  στην Εύρω πη. 
• 105 μ.Χ.: Ανακαλύ πτεται το χαρτι  στην Κι να. 
• 1290 μ.Χ.: Εμφανι ζονται τα πρω τα γύαλια  ο ρασης στην Ιταλι α.  
• 3000 π.Χ. περι πού: Ανακαλύ πτεται ο τροχο ς στη Μεσοποταμι α. 
• 1456 μ.Χ.: Τύπω νεται το πρω το βιβλι ο. Αρχη  της τύπογραφι ας. 
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Ενότητα 1η-2ηALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 
Δραστηριότητα 2: 

 
Λύ νούμε το σταύρο λεξο 

 
 

Οριζόντια 

2. Τον μετρού ν οι α νθρωποι γιατι  θε λούν να βα λούν σε τα ξη το παρελθο ν και να 
σχεδια σούν το με λλον 
3. Όταν ε μαθαν οι α νθρωποι να την ανα βούν, το τε η ζωη  τούς ε γινε πολύ  πιο 
εύ κολη 
4. Έτσι λε με την εποχη  στην οποι α οι α νθρωποι δεν χρησιμοποιού ν ακο μη τη 
γραφη  
6. Ει ναι φτιαγμε να απο  πε τρα η  κο κκαλο και τα χρησιμοποιού ν οι α νθρωποι για 
να κύνηγη σούν ζω α και για α λλες δούλειε ς 
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Ενότητα 1η-2η ALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κάθετα 

1. Με την επιστη μη αύτη  μελετα με τα πρα γματα πού ε μειναν απο  παλια  (κτη ρια 
και α λλα) και μαθαι νούμε πω ς ζού σαν οι α νθρωποι πριν απο  εμα ς. 
4. Λε με ο τι αύτο ς αναπτύ χθηκε ο ταν οι α νθρωποι γι νονται αγρο τες και 
κτηνοτρο φοι και με νούν σύνε χεια σε οργανωμε νες πο λεις 
5. Το τε ξεκινα ει η με τρηση τού χρο νού για τούς μούσούλμα νούς (ο ταν ο Μωα μεθ 
ε φύγε απο  τη Με κκα για τη Μεδι να) 
 

 

Δραστηριότητα 3: 

Παρατηρού με τις παρακα τω εικο νες πού δει χνούν οχη ματα. Στη σύνε χεια τις 
βα ζούμε σε μια σειρα  απο  την παλιο τερη στην νεο τερη. 
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Ενότητα 1η-2ηALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

 

Δραστηριότητα 4: 

Πω ς η ταν η ζωη  προτού  ο α νθρωπος μα θει να ανα βει τη φωτια  και να τη 
χρησιμοποιει ; Γρα φούμε ε να κει μενο 50–60 λε ξεων. 

Στην απα ντηση  μας καλο  ει ναι να μιλη σούμε για το κρύ ο απο  το οποι ο ύπε φερε ο 
α νθρωπος πριν μα θει να ανα βει φωτια , για το φαγητο  τού και για τα αγγει α πού 
ε φτιαχνε. 

 

 

Δραστηριότητα 5: 

Εα ν ζού σαμε στη Νεολιθικη  Εποχη  και ε πρεπε να φτια ξούμε ε να σπι τι, ποια απο  
τα παρακα τω ύλικα  θα χρησιμοποιού σαμε; Κύκλω στε τα. 

Άχύρο Πλαστικο  Δε ρμα Ξύ λο 
Πε τρα Τού βλο Τσιμεντο λιθος Φελιζο λ 
Γύαλι  Σι δερο Κεραμι δια Λα σπη 
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Ενότητα 1η-2η ALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δραστηριότητα 6: 

Βλε πούμε την παρακα τω εικο να.  
 
Στη σύνε χεια βρι σκούμε το στοιχει ο της στη λης Α΄ πού αντιστοιχει  με ε να (μο νο) 
στοιχει ο της στη λης Β΄. 
 

Πριν από τον άνθρωπο – οι πρόγονοι του ανθρώπου στην προϊστορία 

Στήλη Α΄ Στήλη Β΄ 

Πώς τους λέμε Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους 

1. homo erectus  
(ο ο ρθιος α νθρωπος) 

Α. Κατασκεύ αζε εργαλει α 

2. homo habilis  
(ο ικανο ς α νθρωπος) 

Β. Ει ναι ο προ γονος ο λων των ανθρω πων της 
γης 

3. homo sapiens  
(ο σοφο ς α νθρωπος) 

Γ. Έχει μεγαλύ τερο εγκε φαλο απο  τον homo 
habilis, περπατα ει ο ρθιος και χρησιμοποιει  τη 
φωτια  
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Ενότητα 1η-2ηALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δραστηριότητα 7: 

Παρακα τω ύπα ρχούν τρι α κει μενα πού μιλού ν για τούς ανθρω πούς στην 
προι στορι α. Δι πλα ύπα ρχούν ανακατεμε νοι οι τι τλοι για τα κει μενα αύτα . 
Διαβα στε τα και βα λτε τα στη σειρα  πού τούς ταιρια ζει.  

Η νεολιθική και η παλαιολιθική εποχή 

Παράγραφος  Τίτλος   

1. Οι α νθρωποι της Νεολιθικη ς Εποχη ς α ρχισαν 
να καλλιεργού ν τη γη, εξημε ρωσαν ορισμε να 
ζω α και οργα νωσαν τούς πρω τούς 
οικισμού ς με νοντας πια μο νιμα σε μι α 
περιοχη . 

Α. Πω ς παι ρνούν το ο νομα  
τούς οι εποχε ς της 

προι στορι ας 

 

2. Οι  πιο  πολλοι   νεολιθικοι  οικισμοι   η ταν  
μικροι ,  οι κα τοικοι  τούς λι γοι και η 
παραγωγη  μικρη . Μεγα λη  σημασι α  για  τη 
ζωη  των ανθρω πων ει χαν η γη και το νερο . 
Γι’ αύτο  δια λεγαν πεδινε ς περιοχε ς  κοντα   
σε  πηγε ς,  σε ποτα μια η  σε παραλι ες. 

Β. Ο α νθρωπος γι νεται 
γεωργο ς και κτηνοτρο φος 

 

3. Οι δια φορες εποχε ς στην εξε λιξη τού 
ανθρω πού πη ραν το ο νομα  τούς απο  τα 
ύλικα  πού χρησιμοποι ησε ο α νθρωπος για 
να κατασκεύα σει εργαλει α. Έτσι, την 
περι οδο πού ο α νθρωπος ε φτιαχνε εργαλει α 
και ο πλα απο  λι θο (πε τρα) την ονομα ζούμε 
Εποχη  τού Λι θού. Αργο τερα ο α νθρωπος 
αφη νει σιγα  σιγα  τα λι θινα εργαλει α και 
αρχι ζει να χρησιμοποιει  με ταλλα (πρω τα 
χαλκο  και αργο τερα σι δηρο). Οι εποχε ς 
αύτε ς ει ναι γνωστε ς ως Εποχη  τού Χαλκού  
και Εποχη  τού Σιδη ρού αντι στοιχα. 

Γ. Πω ς δια λεγαν την περιοχη  
πού θα ζού σαν οι α νθρωποι  
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Ενότητα 1η-2η ALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Δραστηριότητα 8: 

Στον παρακα τω πι νακα βλε πούμε δεξια  κα ποιες λε ξεις και αριστερα  
ανακατεμε νες τις σημασι ες τούς. Τις βα ζούμε στη σειρα  πού πρε πει. 
 

1. Τροφοσύλλε κτης 
A. Το ψηλο τερο και οχύρωμε νο με τει χος με ρος των 

αρχαι ων πο λεων/οικισμω ν 
2. Κατανομη  

εργασι ας 
B. ο α νθρωπος πού τρε φεται απο  το κρε ας των ζω ων 

πού τα κύνηγα ει και τα σκοτω νει. 
3. Περι σσεύμα 

τροφη ς 
C. Ζωγραφια  πού παριστα νει σύνη θως ζω α και 

ανθρω πούς και ει ναι στο τοι χωμα μιας σπηλια ς 

4. Κύνηγο ς 
D. ο ταν μια κοινο τητα ε χει αρκετη  τροφη  για να 

χορτα σει και της περισσεύ ει ε να με ρος για να το 
αποθηκεύ σει  

5. Ακρο πολη  
E. ο α νθρωπος πού τρε φεται μαζεύ οντας τα φρού τα 

και γενικο τερα τούς καρπού ς των δε ντρων και των 
φύτω ν 

6. Σπηλαιογραφι α 
F. ο ταν διαφορετικα  με ρη μιας δούλεια ς τα κα νούν 

διαφορετικοι  α νθρωποι, με σκοπο  να γι νει η δούλεια  
αύτη  πιο αποτελεσματικα  
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Ενότητα 1η-2ηALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δραστηριότητα 9: 

Σημειω νούμε Σ (=σωστο ) η  Λ (= λα θος δι πλα απο  τις παρακα τω προτα σεις:  
 

Φράση Σ ή Λ 

Δεν ύπα ρχει μο νο ε να χρονολογικο  σύ στημα για να μετρα με τον 
χρο νο πού περνα ει 

 

Ο α νθρωπος εμφανι στηκε στη γη πριν απο  πολλα  χρο νια και η ταν 
ε τσι ο πως ει ναι ση μερα χωρι ς να αλλα ξει καθο λού 

 

Όταν ε λιωσαν οι πα γοι και το κλι μα της γης ε γινε πιο ζεστο  οι 
α νθρωποι α ρχισαν να με νούν σε αγροτικα  χωρια  

 

Οι πρω τοι πολιτισμοι  εμφανι στηκαν στην Μεσοποταμι α, στην 
Ινδι α, στην Αι γύπτο και στην Κι να 

 

Η περιοχη  της Ελλα δας δεν κατοικη θηκε στην νεολιθικη  εποχη .  
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Ενότητα 1η-2η ALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Δραστηριότητα 10: 

Λύ νούμε το παρακα τω σταύρο λεξο: 
 

Οριζόντια 

2. Μεγα λο θρησκεύτικο  κτη ριο των Σούμερι ων 
3. Νησια  πού βρι σκονται στο κε ντρο τού Αιγαι ού πελα γούς 
6. Έτσι ονομα ζεται ο βασιλια ς στην αρχαι α Αι γύπτο 
8. Η χω ρα την οποι α διαρρε ούν δύ ο ποταμοι , ο Τι γρης (στα ανατολικα ) και ο 
Εύφρα της (στα δύτικα ). Το μεγαλύ τερο με ρος της ση μερα βρι σκεται στο Ιρα κ 
9. Πολύ  σημαντικη  εφεύ ρεση (αλλιω ς τον λε με ρο δα). Έχει κύκλικο  σχη μα πού 
γύρι ζει γύ ρω απο  ε ναν ακι νητο α ξονα και τον χρησιμοποιού με για την κι νηση των 
οχημα των 
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Ενότητα 1η-2ηALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κάθετα 

1. Μεγα λο κτη ριο στην αρχαι α Αι γύπτο πού χρησι μεύε για να θα βονται οι φαραω  
(βασιλια δες) 
4. Ο μεγαλύ τερος ποταμο ς της Με σης Ανατολη ς. Ξεκινα ει απο  την Αρμενι α και 
χύ νεται στον Περσικο  κο λπο, ενωμε νος με τον Τι γρη Ποταμο  
5. Το κτη ριο στο οποι ο με νει ο βασιλια ς με την οικογε νεια  τού 
7. Ποταμο ς στην Αφρικη  και ε νας απο  τούς δύ ο μεγαλύ τερούς τού κο σμού. Έπαιξε 
βασικο  ρο λο στην ανα πτύξη της αρχαι ας Αιγύ πτού. 

 
 
Δραστηριότητα 11: 

 

Διαβα ζούμε το παρακα τω κει μενο και εξηγού με με λι γα λο για γιατι  η ταν 
σημαντικο ς ο ποταμο ς Νει λος για τούς Αιγύπτι ούς 

Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πίστευαν πως η γη τους ήταν χωρισμένη σε δύο 

διαφορετικά μέρη: τη «μαύρη γη» και την «κόκκινη γη». Η «μαύρη γη» ήταν η 

γη που μπορούσε να καλλιεργηθεί. Αυτό γινόταν χάρη στη μαύρη λάσπη που 

σκέπαζε τα χωράφια, όταν κάθε χρόνο ο Νείλος πλημμύριζε και γέμιζε το χώμα 

με πλούσιο λίπασμα. Η «κόκκινη γη» ήταν η άγονη έρημος, ανατολικά και 

δυτικά της εύφορης γης. Προστάτευε την Αίγυπτο από εχθρικές επιδρομές και 

ήταν πηγή πολύτιμων μετάλλων και ημιπολύτιμων λίθων. 

Ο Νείλος ήταν επίσης βασικός δρόμος για την επικοινωνία, σαν μια σύγχρονη 

εθνική οδός που ένωνε περιοχές πολύ μακρινές. Από πολύ νωρίς οι Αιγύπτιοι 

χρησιμοποίησαν βάρκες για τις μετακινήσεις τους και εκμεταλλεύτηκαν το 

ρεύμα του ποταμού αλλά και τους ανέμους, που σχεδόν πάντα πνέουν από το 

Βορρά. Έτσι μια βάρκα που ταξίδευε προς το Νότο, δηλαδή αντίθετα στο 

ρεύμα, χρησιμοποιούσε πανιά, ενώ αν ταξίδευε προς το Βορρά πήγαινε με το 

ρεύμα του ποταμού. 

(από το βιβλίο «Λίγη ακόμη Ιστορία» Α’ Γυμνασίου  

εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων)  

Μπορού με να ξεκινη σούμε λε γοντας: 
Ο Νείλος ήταν πολύ χρήσιμος για την αρχαία Αίγυπτο για δύο λόγους: … … …  
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Ενότητα 1η-2η ALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Δραστηριότητα 12: 

Σημειω νούμε Σ (=σωστο ) η  Λ (= λα θος δι πλα απο  τις παρακα τω προτα σεις:  
 

Φράση Σ ή Λ 

Ο Κω δικας τού βασιλια  Χαμούραμπι  ει ναι ε να κει μενο στο οποι ο ο 
βασιλια ς καταγρα φει την περιούσι α τού  

 

Στην περιοχη  της Με σης Ανατολη ς πού ονομα στηκε «εύ φορη 
ημισε ληνος»  γι νονται οι πρω τοι μεγα λοι πολιτισμοι  

 

Οι Εβραι οι η ταν ο πρω τος μονοθει στικο ς λαο ς στον κο σμο  

Τα ιερογλύφικα  (σύ στημα γραφη ς) τα ανακα λύψαν οι Φοι νικες  

Η σφηνοειδη ς γραφη  πού βρη καν οι Σούμε ριοι ει ναι η πρω τη 
μορφη  γραφη ς στον κο σμο 

 

 

 

Δραστηριότητα 13: 

Σύμπληρω νούμε τα κενα  των παρακα τω προτα σεων με τις κατα λληλες λε ξεις:  
1. Όλοι οι λαοι  της Ανατολη ς στην εποχη  τού χαλκού  ε φτιαξαν κρα τη με πολύ  

προχωρημε νη οικονομικη , πολιτικη  και κοινωνικη  …………………... Έκαναν 
θαύμα σιες ανακαλύ ψεις ο πως η γραπτη  γλω σσα και οι γραπτοι  νο μοι. Με 
αύτο  τον τρο πο τα κρα τη τούς απο κτησαν μεγα λη δύ ναμη κι ε γιναν οι 
πρω τες ………………………….  στον κο σμο. [2 λε ξεις]. 

2. Ο βασιλια ς Χαμούραμπι  γύ ρω στο 1754 π.Χ., φτια χνει ε να μεγα λο κει μενο 
με τούς ………………….. και τις τιμωρι ες για ο σούς τούς παραβαι νούν. Το 
κει μενο αύτο  λε γεται «…………………… τού Χαμούραμπι ». Οι νο μοι ει ναι 
γραμμε νοι σε μια πε τρινη στη λη. [2 λε ξεις]. 
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Ενότητα 1η-2ηALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 
Δραστηριότητα 14: 

Στον παρακα τω πι νακα βλε πούμε δεξια  κα ποιες λε ξεις και αριστερα  
ανακατεμε νες τις σημασι ες τούς. Τις βα ζούμε στη σειρα  πού πρε πει. 
 

1. Κω δικας 
A. σπούδαι οι ναύτικοι . Το αλφα βητο  τούς ει ναι η βα ση 

για τα περισσο τερα σημερινα  αλφα βητα στον 
κο σμο 

2. σφηνοειδη  γραφη  
B. μεγα λα θρησκεύτικα  κτη ρια πού μοια ζούν με 

πύραμι δες χτισμε νες σε σκαλοπα τια. Στην κορύφη  
τούς ει ναι χτισμε νος ο ναο ς 

3. εύ φορη 
ημισε ληνος 

C. Ο σημαντικο τερος οικισμο ς της μινωικη ς Κρη της 

4. Φοι νικες 
D.  περιοχη  της Με σης Ανατολη ς ο πού εμφανι στηκαν οι 

πρω τοι μεγα λοι πολιτισμοι  

5. Κνωσο ς 
E. την ανακα λύψαν οι Σούμε ριοι. Τα γρα μματα  της 

ε χούν το σχη μα της σφη νας και ει ναι πα νω σε 
πη λινες πλα κες 

6. ζιγκούρα τ 
F. κει μενο στο οποι ο ει ναι γραμμε νοι οι νο μοι και οι 

τιμωρι ες για ο σούς τούς παραβαι νούν 
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Ενότητα 3η-4η-5η ALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δραστηριότητες εμπέδωσης και αξιολόγησης  

για το μάθημα της Ιστορίας 

 
Ενότητες 3, 4, 5 

 

 

Δραστηριότητα 1: 

Λύ νούμε το παρακα τω σταύρο λεξο 
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Ενότητα 3η-4η-5ηALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οριζόντια 

2. Έτσι ονομαζο ταν ο νο μος πού ύπή ρχε στήν Αθή να να διω χνούν απο  τήν πο λή 
τον πολι τή πού ύπή ρχε φο βος μή πως γι νει τύ ραννος 
3. Ο μεγα λος ποιήτή ς πού ε γραψε τα ποιή ματα Ιλια δα και Οδύ σσεια  
7. Πολι τεύμα στο οποι ο ε νας βασιλια ς κύβερνα  μο νος τού τήν πο λή-κρα τος 
8. Η απομα κρύνσή πολλω ν ανθρω πων απο  τήν πατρι δα τούς, οι οποι οι πήγαι νούν 
σε νε ο το πο και φτια χνούν μια νε α πατρι δα για να ζή σούν εκει  
 

Κάθετα 

1. Έτσι ονομα ζονται οι δού λοι των Σπαρτιατω ν πού δεν ανή κούν στούς πολι τες 
αλλα  στήν πο λή-κρα τος 
4. Πολι τεύμα στο οποι ο μια μικρή  ομα δα ανθρω πων κύβερνα  τήν πο λή-κρα τος 
5. Πολι τεύμα στο οποι ο ή πο λή κύβερνιε ται απο  τούς ι διούς τούς πολι τες τής 
6. Έτσι ονομαζο ταν ή μεγα λή γιορτή  με τήν οποι α ή Αθή να γιο ρταζε τήν ε νωσή 
ο λων των οικισμω ν τής Αττική ς στήν πο λή (τον σύνοικισμο ) 
 
 

Δραστηριότητα 2: 

Εξήγού με με λι γα λο για γιατι  ονομα ζούμε τα χρο νια απο  το 1100 π.Χ. ω; το 800 
π.Χ. «σκοτεινή  εποχή » ή  «γεωμετρική  εποχή » ή  «ομήρικα  χρο νια»  
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Ενότητα 3η-4η-5η ALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δραστηριότητα 3: 

Βρι σκούμε το στοιχει ο τής στή λής Α΄ πού αντιστοιχει  με ε να (μο νο) στοιχει ο τής 
στή λής Β΄. 

Στήλη Α΄ Στήλη Β΄ 

1. ελλήνικο  αλφα βήτο 
Α. ή διακο σμήσή  τούς ει ναι με τετρα γωνα, 
κύ κλούς, τρι γωνα, γραμμε ς κλπ. 

2. Ιλια δα Β. ο λοι οι πολι τες ει ναι ι σοι απε ναντι στο νο μο 

3. Οδύ σσεια 
Γ. μιλα ει για τον πο λεμο πού ε καναν οι Έλλήνες 
με αρχήγο  το βασιλια  των Μύκήνω ν 
Αγαμε μνονα εναντι ον τής Τροι ας 

4. Αγγει α γεωμετρική ς 
εποχή ς 

Δ. μιλα ει για τις περιπε τειες τού βασιλια  τής 
Ιθα κής Οδύσσε α, ο οποι ος μετα  τον πο λεμο τής 
Τροι ας προσπαθού σε να επιστρε ψει στήν 
πατρι δα τού 

5. δήμοκρατι α Ε. προή λθε απο  το φοινικικο  αλφα βήτο 

 
 

Δραστηριότητα 4: 

Διαβα ζούμε τήν παρακα τω ιστορική  πήγή : 
Οι Αθηναίοι ανέλαβαν, έτσι, την αρχηγία με τη θέληση των συμμάχων εξαιτίας 

της έχθρας τους εναντίον του Παυσανία. Όρισαν ποιοι από τους συμμάχους 

έπρεπε να συνεισφέρουν χρήματα και ποιοι να προμηθεύσουν καράβια για 

την αντιμετώπιση των βαρβάρων. Σκοπός, έλεγαν, ήταν να λεηλατήσουν τις 

κτήσεις του Βασιλέως, αντίποινα για όσα είχαν πάθει. Για πρώτη φορά, τότε, 

οι Αθηναίοι διόρισαν Ελληνοταμίες που πήγαιναν και εισέπρατταν τον φόρο. 

Έτσι ονομάστηκε τότε, η εισφορά. Το ύψος του πρώτου φόρου που ορίστηκε 

ήταν τετρακόσια εξήντα τάλαντα, ταμείο ήταν η Δήλος και οι συνελεύσεις της 

συμμαχίας γίνονταν στο Ναό. [του Απόλλωνα στη Δήλο]. 

Θουκυδίδης, Ιστορίαι Α’ - Μετάφραση: Άγγελος Βλάχος 
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Ενότητα 3η-4η-5ηALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εξήγού με με λι γα λο για το σκοπο  για τον οποι ο φτια χτήκε ή Δήλιακή  Σύμμαχι α 
και τι ή ταν ύποχρεωμε νοι οι σύ μμαχοι  να προσφε ρούν σε αύτή . 
 
 

Δραστηριότητα 5: 

Σύμπλήρω νούμε τα κενα  των παρακα τω προτα σεων με τις κατα λλήλες λε ξεις:  

1. Ο Ηρο δοτος λε ει ο τι οι εκστρατει ες ε γιναν επειδή  ο Δαρει ος Α΄ ή θελε να 
εκδικήθει  τούς …………………. και τούς κατοι κούς τής Ερε τριας, πού βοή θήσαν 
τούς Ίωνες κατα  τήν Ιωνική  Επανα στασή. Όμως στα αλή θεια ο Πε ρσής 
βασιλια ς ή θελε να μεγαλω σει το ………………… τού. Έτσι οι πο λεις-κρα τή τού 
νο τιού ελλαδικού  χω ρού ή ταν βασικο ς τού στο χος. (2 λε ξεις)  

2. Οι σήμαντικο τερες μα χες πού ε γιναν το τε ή ταν: Η μα χή 
στο ………………………….. (πού ει ναι μια περιοχή  σαρα ντα δύ ο χιλιο μετρα 
βο ρεια τής Αθή νας. Η μα χή στις ……………………… (πού ει ναι ε να στενο  
πε ρασμα πού οδήγει  απο  το βορα  προς το νο το τής Ελλα δας, ή ναύμαχι α 
στή ………………….. (πού ει ναι ε να νήσι  κοντα  στήν Αθή να) και ή μα χή στις 
Πλαταιε ς (πού ει ναι ε να χωριο  κοντα  στα βο ρεια σύ νορα τής Αττική ς). (3 
λε ξεις)  
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Ενότητα 3η-4η-5η ALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δραστηριότητα 6: 

Βρι σκούμε το στοιχει ο τής στή λής Α΄ πού αντιστοιχει  με ε να (μο νο) στοιχει ο τής 
στή λής Β΄. 

Στήλη Α΄ Στήλη Β΄ 

1. Θούκύδι δής Α. ή τε χνή τού σχεδιασμού  κτήρι ων 

2. δο ρύ 
Β. Κρα τή ή  προ σωπα πού ύπο σχεται να 
βοήθή σει α λλο κρα τος ή  προ σωπο εα ν αύτο  
δεχτει  επι θεσή 

3. Πελοποννήσιακο ς 
Γ. μακρύ  ξύ λινο κοντα ρι με σιδερε νια μύ τή πού 
το χρήσιμοποιού σαν ως ο πλο 

4. αρχιτεκτονική  
Δ. Έτσι ονομα στήκε ο πο λεμος μεταξύ  Αθή νας 
και Σπα ρτής στήν κλασική  εποχή  

5. Σύ μμαχοι 
Ε. Αθήναι ος ιστορικο ς πού ε γραψε τήν Ιστορι α 
τού Πελοποννήσιακού  Πολε μού 

 
 

Δραστηριότητα 7: 

Διαβα ζούμε το παρακα τω κει μενο: 
 
Απο  τον 5ο αιω να π.Χ. αρχι ζούν να κτι ζονται με πε τρα και τα αρχαι α θε ατρα. Το 
πιο ονομαστο  ανα μεσα  τούς ει ναι το θέατρο της Επιδαύρου, πού διατήρει ται σε 
πολύ  καλή  κατα στασή και μας ει ναι γνωστο  απο  τις παραστα σεις αρχαι ων ε ργων 
πού γι νονται κα θε καλοκαι ρι. Τα αρχαι α θε ατρα ει ναι κτισμε να αμφιθεατρικα , 
στήν πλαγια  ενο ς λο φού, ο πού σχήματι ζονται τα καθι σματα –το κοίλον– τού 
θεα τρού πού με οριζο ντιούς διαδρο μούς – διαζώματα – διαιρού νταν σε δύ ο με ρή 
κατα  το ύ ψος και με στενε ς σκα λες ακτινωτα  σε  κερκίδες. Οι δια δρομοι αύτοι  
ή ταν απαραι τήτοι για τήν εύκολο τερή και ταχύ τερή προ σβασή των θεατω ν, πού 
μπορει  να ξεπερνού σαν και τις δε κα χιλια δες. Απε ναντι απο  το κοι λον, στο 
ε δαφος, ύπα ρχει ο επι πεδος κύκλικο ς χω ρος – η ορχήστρα –, ο πού εμφανι ζονταν 
οι πρωταγωνιστε ς των ε ργων και ο χορο ς. Πι σω τής ακριβω ς ύπή ρχε ε να απλο  
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Ενότητα 3η-4η-5ηALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

κτι σμα, ή σκήνή , στή στε γή τής οποι ας εμφανι ζονταν οι απο  μήχανή ς θεοι . Σε 
κιονοστοιχι α πού ύπή ρχε μπροστα  στή σκήνή  –στο προσκήνιο –, τοποθετού νταν 
ζωγραφισμε νοι πι νακες πού αποτελού σαν τα σκήνικα  τού θεα τρού, ενω  δεξια  και 
αριστερα  σχήματι ζονταν δύ ο μικροι  χω ροι, τα παρασκήνια, πού δεν ε χούν σχε σή 
με τα σήμερινα  παρασκή νια. Στο θε ατρο οδήγού σαν ιδιαι τερα διαμορφωμε νες, 
εντύπωσιακε ς πύ λες και δια δρομοι – οι πάροδοι. 
 
Παρατήρού με τήν φωτογραφι α σε σύνδύασμο  με το παραπα νω κει μενο:  

 
Σήμειω νούμε πα νω στή φωτογραφι α πού  βρι σκονται:  

• το κοίλον 

• το διάζωμα  

• οι κερκίδες 

• η ορχήστρα  

• η πάροδος 
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Ενότητα 3η-4η-5η ALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

 

Δραστηριότητα 8: 

Παρατήρού με το παρακα τω σχε διο τού αρχαι ού ναού   

 
Τω ρα 

Παρατήρού με τήν παραπα νω φωτογραφι α ενο ς αρχαι ού ναού  
 
Σήμειω νούμε πα νω στή φωτογραφι α τή θε σή πού βρι σκεται το αέτωμα, τα 

τρίγλυφα, οι μετόπες, τα κιονόκρανα και οι κίονες. 
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Ενότητα 3η-4η-5ηALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δραστηριότητα 9: 

Λύ νούμε το παρακα τω σταύρο λεξο 

 
Οριζόντια 

3. ελλήνικο  βασι λειο στα βο ρεια πού απο κτήσε δύ ναμή μετα  τήν κλασική  εποχή  
4. βασιλια ς τής Μακεδονι ας, ο πατε ρας τού Αλε ξανδρού 
6. ή μακεδονική  ει ναι διαφορετική  απο  τήν οπλιτική  
Κάθετα 

1. Μακεδο νας βασιλια ς πού κατε κτήσε ο λο σχεδο ν τον κο σμο με σα σε πολύ  λι γα 
χρο νια 
2. με χρι αύτή  τή χω ρα ε φτασε ο Αλε ξανδρος με τις κατακτή σεις τού 
5. μεγα λή και δύνατή  χω ρα τήν οποι α κατε κτήσε ο Αλε ξανδρος 
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Ενότητα 6η-7η ALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δραστηριότητες εμπέδωσης και αξιολόγησης  

για το μάθημα της Ιστορίας 

 
Ενότητες 6, 7 

 

 

Δραστηριότητα 1: 

Λύ νούμε το παρακα τω σταύρο λεξο 

 
 
Οριζόντια 

3. Το ποτα μι της Ρω μης 
4. Θεα  των Φοινι κων πού οι α νθρωποι θεωρού σαν ο τι προστατεύ ει τον ε ρωτα και 
τη γύναικει α ομορφια . 
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Ενότητα 6η-7ηALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

6. Δύνατη  πο λη στην Αφρικη  πού οι Ρωμαι οι τη φοβο νταν πολύ  και πού με αρχηγο  
τον Αννι βα ε φτασε να πολιορκει  τη Ρω μη 
7. Η περι οδος μεταξύ  323 - 146 π.Χ. στην οποι α βασι λεύαν οι δια δοχοι τού 
Αλεξα νδρού 
8. Μικρη  περιοχη  πού βρι σκεται στο κε ντρο της Ιταλικη ς χερσονη σού και στην 
οποι α ει ναι χτισμε νη η Ρω μη 
 

Κάθετα 

1. Ένωση πο λεων σε κοινο  κρα τος (στον ελλαδικο  χω ρο η ταν δύ ο: η Αιτωλικη  και 
η Αχαι κη ) 
2. Σημαντικη  πο λη της Αιγύ πτού πού την ε χτισε ο Αλε ξανδρος και της ε δωσε το 
ο νομα  τού 
5. Ομα δα Ρωμαι ων αξιωματού χων πού ε δινε σύμβούλε ς στούς ύπα τούς για το 
πω ς να κύβερνού ν την πο λη 
 
 

Δραστηριότητα 2: 

Για κα θε στοιχει ο της αριστερη ς στη λης βρι σκούμε το στοιχει ο της δεξια ς πού τού 
αντιστοιχει . 

1. Δια δοχοι Αλεξα νδρού α) Ερατοσθε νης, Αρι σταρχος, Πτολεμαι ος 

2. Ελληνιστικο ς β) επηρε αζαν σύνεχω ς ο ε νας τον α λλο 

3. λαοι  πού ζού σαν στα 
ελληνιστικα  βασι λεια 

γ) πολε μησαν μεταξύ  τούς για να μοιρα σούν την 
αύτοκρατορι α τού Αλεξα νδρού 

4. επιστη μες (μαθηματικα , 
αστρονομι α, γεωγραφι α) 

δ) στην ελληνιστικη  εποχη  διαδο θηκε σε ο λο τον κο σμο 

5. ελληνικη  γλω σσα ε) αύτο ς πού μιμει ται τούς Έλληνες 
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Ενότητα 6η-7η ALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δραστηριότητα 3: 

Διαβα ζούμε τις παρακα τω δύ ο πηγε ς 
O Αλέξανδρος αποφάσισε να χτίσει στην Αίγυπτο μια μεγάλη πόλη. Όρισε την 

έκταση της πόλης και χάραξε τους δρόμους της με πολλή τέχνη και την 

ονόμασε με τ' όνομά του, Αλεξάνδρεια. Χτισμένη σε κατάλληλη θέση κοντά στο 

λιμάνι, δέχεται το δροσερό αέρα που έρχεται από τη θάλασσα και δροσίζει την 

ατμόσφαιρά της. Έτσι εξασφάλισε στους κατοίκους της μαζί με το καλό κλίμα 

και καλή υγεία. Έχει μία λεωφόρο θαυμαστή για το μέγεθος και την ομορφιά 

της, που χωρίζει την πόλη στα δύο. Είναι στολισμένη σε όλο το μήκος της με 

πλούσια σπίτια και ναούς. O Μ. Αλέξανδρος διέταξε να χτίσουν μεγάλα και 

πολυτελή ανάκτορα. Η πόλη στα κατοπινά χρόνια αναπτύχθηκε τόσο πολύ, 

ώστε από πολλούς να λογαριάζεται σαν η πρώτη πόλη της οικουμένης. 

Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη, ΙΖ' ,52,1-6 (διασκευή) 

 

Περίφημη ήταν και η βιβλιοθήκη της πόλης, που στην εποχή της ακμής της 

είχε πάνω από 700.000 βιβλία. Ιδρύθηκε από τον βασιλιά Πτολεμαίο Α’. 

Σπουδαίοι άνθρωποι υπήρξαν διευθυντές της. Η βιβλιοθήκη αποτελούσε 

τμήμα του Μουσείου, που ήταν ένα μεγάλο και μοναδικό κτίσμα με πολλά 

δωμάτια και κήπους. Εκεί έμεναν ποιητές, φιλόσοφοι και επιστήμονες, οι 

οποίοι έκαναν μελέτες και έρευνες. Η Αλεξάνδρεια χάρη στη βιβλιοθήκη της 

υπήρξε το πρώτο πανεπιστήμιο του κόσμου. 

Εγκυκλοπαίδεια Ήλιος, τόμος 2ος, σελ. 232-234 (διασκευή) 

 
Σημειω νούμε πε ντε αιτι ες για τις οποι ες η Αλεξα νδρεια η ταν στην εποχη  της μια 
πολύ  σημαντικη  πο λη 

1. ……….. 
2. ………….. 
3. ………….. 
4. …………. 
5. …………… 
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Ενότητα 6η-7ηALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δραστηριότητα 4: 

Διαβα ζούμε την παρακα τω πηγη  η οποι α μιλα ει για την αλλαγη  της ελληνικη ς 
γλω σσας με το πε ρασμα των αιω νων: 
 

Η ελληνική γλώσσα είναι πια απλοποιημένη και απομακρύνεται σιγά σιγά 

κάπως από τα αρχαία ελληνικά των κλασικών χρόνων. Αρχίζει και παίρνει 

στοιχεία που με τους αιώνες θα οδηγήσουν στη σύγχρονη ελληνική γλώσσα. Η 

«Κοινή Ελληνική», όπως ονομάζεται η γλώσσα των ελληνιστικών χρόνων, 

απλώνεται και ενώνει όλη την οικουμένη, όπως έλεγε και ο Ρωμαίος ρήτορας 

Κικέρων τον 1ο αι. π.Χ.. «Τα ελληνικά διαβάζονται από όλα σχεδόν τα έθνη…». 

Με τους Έλληνες και την ελληνική γλώσσα όλη η οικουμένη μιλάει την ίδια 

γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα δέχεται και λέξεις από άλλες γλώσσες: λατινικές, 

όπως κάστρο, δικτάτορας, φαμίλια. Εβραϊκές, όπως Πάσχα, Μεσσίας, 

αλληλούια, και ονόματα όπως Γαβριήλ, Ιάκωβος, Ιωάννης, Μάρθα, Ματθαίος, 

Μιχαήλ, Συμεών. Αιγυπτιακές, όπως οθόνη, πάπυρος, όαση, ζύθος (μπίρα). Την 

κοινή ελληνική χρησιμοποιούν και λίγο αργότερα, στα ρωμαϊκά χρόνια, οι 

πρώτοι χριστιανοί. 

Ειρήνη Νάκου, Ταξίδι στην ελληνιστική εποχή, σελ. 60 - 61 (διασκευή) 

 
Α) Παι ρνούμε απο  το παραπα νω κει μενο λε ξεις και φρα σεις και τις 
σύμπληρω νούμε στα κενα : 
 

Η ελληνική γλώσσα άλλαξε πολύ καθώς περνούσαν τα χρόνια: στους κλασικούς 

χρόνους λέμε ότι οι Έλληνες μιλούσαν ……………………… ……………………  

Στα ελληνιστικά χρόνια λέμε ότι μιλούσαν την ……………….. ……………………………  

Η γλώσσα που μιλούν σήμερα οι Έλληνες λέγεται ……………. ………………………..  

 
Β) Επι σης σύμπληρω νούμε τις λε ξεις και ονο ματα πού η ελληνικη  δανει στηκε στα 
ελληνιστικα  χρο νια απο  α λλες γλω σσες 

Απο  τα λατινικα  Απο  τα εβραι κα  Απο  τα αιγύπτιακα  
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Δραστηριότητα 5: 

Στον παρακα τω πι νακα βλε πούμε αριστερα  κα ποιες λε ξεις και δεξια  
ανακατεμε νες τις σημασι ες τούς. Τις βα ζούμε στη σειρα  πού πρε πει. 

1. χτι σιμο της Ρω μης 
A. οι δύ ο ύ πατοι, εκλε γονταν για ε ναν χρο νο και ει χαν 

μεγα λη εξούσι α. Η Σύ γκλητος ε δινε σύμβούλε ς 
στούς ύπα τούς για το πω ς να κύβερνού ν την πο λη. 

2. Αννι βας 
B. κατακτη θηκε απο  τούς Ρωμαι ούς και μετα  απο  

λι γο ο λη η Ελλα δα ε γινε ρωμαι κη  επαρχι α  
3. Βασι λειο της 

Μακεδονι ας 
C. αναπτύ χθηκε σε ολο κληρη τη Μεσο γειο ο ταν η ταν 

κύρι αρχοι οι Ρωμαι οι 

4. Μεσο γειος 
θα λασσα 

D. Ο μύ θος λε ει ο τι ο Ρωμύ λος και ο Ρε μος τα δι δύμα 
αδε ρφια, τα πε ταξε ο θει ος τούς για να πνιγού ν 
στον Τι βερη και τα ε σωσε μια λύ καινα. 

5. ελληνορωμαι κο ς 
πολιτισμο ς 

E. στρατηγο ς απο  την Καρχηδο να πού πε ρασε με 
πολύ  στρατο  τα Πύρηναι α και τις Άλπεις και 
απει λησε να καταλα βει τη Ρω μη 

6. το πολι τεύμα 
Ρω μης 

F. οι Ρωμαι οι την ε λεγαν mare nostrum (δηλαδη : η 
δικη  μας θα λασσα) 
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Δραστηριότητα 6: 

Παρακα τω ύπα ρχούν τρι α κει μενα πού μιλού ν για τη ρωμαι κη  εποχη . Δι πλα 
ύπα ρχούν ανακατεμε νοι οι τι τλοι για τα κει μενα αύτα . Διαβα στε τα και βα λτε τα 
στη σειρα  πού τούς ταιρια ζει.  

Η ρωμαϊκή εποχή 

Παράγραφος  Τίτλος   

1. Το πολι τεύμα της Ρω μης η ταν στην αρχη  η 
βασιλει α. Ο βασιλια ς ει χε ο λες τις εξούσι ες 
(πολιτικε ς, θρησκεύτικε ς, δικαστικε ς και 
στρατιωτικε ς). Οι Ρωμαι οι πολι τες την εποχη  
αύτη  χωρι ζονταν σε δύ ο τα ξεις: τούς πατρικι ούς 
και τούς πληβει ούς. Οι πατρι κιοι η ταν οι 
αριστοκρα τες, ενω  οι  πληβει οι, πού η ταν και οι 
περισσο τεροι, η ταν η κατω τερη τα ξη. Οι 
πληβει οι δεν ει χαν τα ι δια δικαιω ματα με τούς 
πατρικι ούς. Για παρα δειγμα, ως τα με σα τού 5ού 
αιω να π.Χ. απαγορεύο ταν να γι νονται γα μοι 
ανα μεσα σε με λη των δύ ο τα ξεων. 

Α. Η επι δραση 
ελληνικη ς τε χνης στούς 
Ρωμαι ούς 

 

2. Οι Ρωμαι οι ε φτιαξαν πολλού ς δρο μούς για να 
πηγαι νει γρη γορα ο στρατο ς τούς ο πού η ταν 
ανα γκη. Στην περι οδο ο μως της ειρη νης οι 
δρο μοι βοη θησαν πολύ  στην οικονομικη  
ανα πτύξη. Η Αππία οδο ς οδηγού σε απο  τη Ρω μη 
προς τα νοτιοανατολικα  ως το Μπρι ντιζι. Η 
Φλαμινία οδο ς σύνε δεε τη Ρω μη με την 
Αδριατικη  θα λασσα. Η Εγνατία οδο ς ξεκινού σε 
απο  την σημερινη  Αλβανι α (Δύρρα χιο) και, 
περνω ντας απο  τη Θεσσαλονι κη, ε φτανε στο 
Βύζα ντιο. 

Β. Το πολι τεύμα και οι  
κοινωνικε ς τα ξεις στη 
Ρω μη 
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3. Οι Ρωμαι οι επηρεα στηκαν πολύ  απο  τούς 
Έλληνες κύρι ως στις καλε ς τε χνες. Οι πλού σιοι 
και δύνατοι  Ρωμαι οι ει χαν αρχι σει απο  τον 2ο 
αιω να π.Χ. να αγορα ζούν ελληνικα  ε ργα τε χνης η  
να παραγγε λνούν αντι γραφα ονομαστω ν ε ργων 
για να στολι σούν τούς ναού ς, τα δημο σια κτι ρια 
και τα σπι τια τούς. 

Γ. Τα δημο σια ε ργα των 
Ρωμαι ων 

 

 
 

Δραστηριότητα 7: 

Σημειω νούμε Σ (=σωστο ) η  Λ (= λα θος δι πλα απο  τις παρακα τω προτα σεις:  

Φράση Σ ή Λ 

Με το θα νατο τού Αλεξα νδρού η αύτοκρατορι α πε ρασε στούς 
διαδο χούς τού χωρι ς πολε μούς. 

 

Οι λαοι  πού ζούν στα ελληνιστικα  βασι λεια δεν επηρεα ζει ο ε νας τον 
α λλο και ει ναι απομονωμε νοι. 

 

Οι Έλληνες πη ραν πολλα  στοιχει α απο  τον πολιτισμο  των 
ανατολικω ν λαω ν. 

 

Η επιστη μη προο δεύσε πολύ  στα ελληνιστικα  χρο νια   

Οι Καρχηδο νιοι με τον στρατηγο  Αννι βα κατε κτησαν τη Ρω μη.  

 
 

Δραστηριότητα 8: 

Διαβα ζούμε τις δύ ο παρακα τω πηγε ς: 
 

Πηγή 1η 
Στις πρώτες αρχές της, η ρωμαϊκή κοινωνία ήταν καθαρά αγροτική και 

στηριζόταν στη συνοχή της οικογένειας, που ήταν πατριαρχική. Οι πάντες 

όφειλαν τυφλή υπακοή στον πατέρα-αφέντη, κι αυτός είχε κάτω από την 
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αυστηρή επίβλεψή του τους πάντες και τα πάντα: τη σύζυγο, τα παιδιά, τους 

υπηρέτες, τα ζωντανά και τα σπαρτά. Καλός άνθρωπος για τους Ρωμαίους 

σήμαινε καλός νοικοκύρης· και ο καλός νοικοκύρης έπρεπε πάνω απ᾽ όλα να 

διακρίνεται από πνεύμα οικονομίας. Στην καλύτερη περίπτωση αυτό σήμαινε 

ότι τα έξοδα δεν ήταν περισσότερα από τα έσοδα και όλοι είχαν ακριβώς ό,τι 

χρειάζονταν για να ζουν με αξιοπρέπεια· στη χειρότερη περίπτωση σήμαινε 

απλώς τσιγκουνιά. Ως φαίνεται, οι παλιοί Ρωμαίοι ήταν βασικά τσιγκούνηδες. 

(Η Ρώμη και ο κόσμος της, του Θ. Παπαγγελή) 

 

Πηγή 2η 

Οι στρατιώτες (που γύριζαν από τις εκστρατείες στην Ανατολή) έφεραν για 

πρώτη φορά στη Ρώμη χάλκινα κρεβάτια, ακριβά σκεπάσματα, 

παραπετάσματα κρεβατιών και άλλα υφάσματα, όπως και τραπέζια με ένα 

στήριγμα και έπιπλα οικοσκευής, έπιπλα που τα θεωρούσαν πολυτελείας 

εκείνη την εποχή. Τα γεύματα έγιναν περισσότερο ευχάριστα, γιατί 

συνοδεύονταν από μουσική - κορίτσια που έπαιζαν κιθάρα και άρπα - και με 

άλλες διασκεδάσεις. Και το φαγητό άρχιζε να ετοιμάζεται με μεγαλύτερη 

προσοχή και πολλά έξοδα. Ο μάγειρας, που οι παλαιότεροι τον θεωρούσαν και 

τον αντιμετώπιζαν σαν τον πιο ανάξιο δούλο, απέκτησε μεγάλη αξία και η 

εργασία του που παλιά ήταν μια ασχολία για δούλους, δηλαδή η μαγειρική, 

άρχισε να θεωρείται υπέροχη τέχνη. 

Πηγή: Τίτος Λίβιος, XXXIX, ν, 3-9. 

 
Να εξηγη σετε σε ε να σύ ντομο κει μενο πω ς α λλαξε με τα χρο νια ο χαρακτη ρας και 
οι σύνη θειες των Ρωμαι ων και γιατι . 
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Δραστηριότητες εμπέδωσης και αξιολόγησης  

για το μάθημα της Ιστορίας 

 
Ενότητες 8, 9, 10 

 

 

Δραστηριότητα 1: 

Συμπληρώνουμε τα κενά των παρακάτω προτάσεων: 

a. Οι Ρωμαίοι πολίτες χωρίζονταν σε δύο τάξεις, τους …………….. και τους 
…………….. 

b. Το 324 ο Κωνσταντίνος Α’ ή Μέγας μετέφερε την πρωτεύουσα του 
κράτους από τη Ρώμη στο …………………... 

c. Από τα πιο σημαντικά έργα του Ιουστινιανού ήταν η ………………………..   
της νομοθεσίας. 

d. Ο Πάπας της Ρώμης έστεψε τον Καρλομάγνο 
«……………………………………….». 

 
 

Δραστηριότητα 2:  

Βάζουμε Σ αν καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή και Λ αν είναι 
λάθος: 

Κάποιοι πατρίκιοι ήταν αξιωματικοί του ρωμαϊκού στρατού  

Σημαντικές για την οικονομική ζωή στη Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία ήταν οι συντεχνίες. 

 

Στα νέα “βαρβαρικά” βασίλεια του 5ου αιώνα η ζωή δεν άλλαξε 
καθόλου 

 

Ο αραβοϊσλαμικός πολιτισμός επηρέασε μόνο τους Άραβες.  
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Δραστηριότητα 3:  

Αντιστοιχίζουμε τα στοιχεία της στήλης Α με τα στοιχεία της στήλης Β: 

Στήλη Α: Στήλη Β: 

324 Σταματάει να υπάρχει το δυτικό ρωμαϊκό κράτος  

476 
Μεταφορά της πρωτεύουσας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τη Ρώμη 
στην Κωνσταντινούπολη 

 

 

Δραστηριότητα 4:  

Λέμε με λίγα λόγια τι σημαίνουν οι παρακάτω λέξεις: 

Φόρουμ: το φόρουμ ήταν 
………………………………………………………………………………… . 
Μεγαλογαιοκτήμονες: ήταν αυτοί που 
………………………………………………………………………………… . 

 
Δραστηριότητα 5: 

 

Εξηγούμε γιατί ο Κωνσταντίνος Α΄ μετέφερε την πρωτεύουσα του ρωμαϊκού 
κράτους από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη: 

 Οι λόγοι ήταν: 

α) ………………………………………………………………………………………………………………… … 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

β) ………………………………………………………………………………………………………………… … 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

γ) ………………………………………………………………………………………………………………… … 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Δραστηριότητα 6: 

Διαβάζουμε το παρακάτω κείμενο και βρίσκουμε γιατί οι μικροί και μεσαίοι 
ιδιοκτήτες γης αναγκάζονταν να ζητήσουν την «προστασία» των 
μεγαλογαιοκτημόνων. 

Οι μικροί και μεσαίοι ιδιοκτήτες γης αποτελούσαν με την τακτική καταβολή 

των φόρων την οικονομική βάση της αυτοκρατορίας. Οι επιδρομές όμως των 

βαρβάρων από τον 4ο αιώνα και η βαριά φορολογία για τις αμυντικές ανάγκες 

του κράτους ανάγκασαν τους μικρούς ιδιοκτήτες να καταφεύγουν στους 

μεγάλους γαιοκτήμονες και να ζητούν την "προστασία" τους. 
Πηγή: http://www.fhw.gr/chronos/08/gr/o/index.html 

 
 
Δραστηριότητα 7:  

Διαβάζουμε το παρακάτω κείμενο και εξηγούμε γιατί οι Γότθοι αποφάσισαν να 
φύγουν από την περιοχή τους και να πάνε σε άλλη γη.  

Αλλά όταν ο αριθμός των ανθρώπων αυξήθηκε πολύ και ο Φίλιμερ έγινε 

βασιλιάς, αποφάσισε ότι ο στρατός των Γότθων με τις οικογένειές τους πρέπει 

να μετακινηθεί από εκείνη την περιοχή. Αναζήτησαν λοιπόν κατάλληλα εδάφη 

και τοποθεσίες και έτσι έφτασαν στα εδάφη της Σκυθίας [σημερινή Ουκρανία]. 

[...] Εδώ ήταν ευχαριστημένοι με τη μεγάλη αφθονία της χώρας. 

Ιορδάνης, Ιστορία των Γότθων, 6ος αιώνας 
 
Μπορούμε να αρχίσουμε την απάντησή μας ως εξής:  
Οι Γότθοι αποφάσισαν να μετακινηθούν γιατί ……………………………………. και γιατί 

……………………… ………. 

 
 
Δραστηριότητα 9: 

Διαβάστε το παρακάτω κείμενο: 
«Ο χαλίφης Μαμούν δημιούργησε σχέσεις με τους ρωμαίους αυτοκράτορες: τους 
έκανε πλούσια δώρα και τους ζήτησε να του δωρίσουν βιβλία φιλοσοφίας. Εκείνοι 
του έστειλαν έργα του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Ιπποκράτη, του Γαληνού, 
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του Ευκλείδη, του Πτολεμαίου και άλλων. Ο Μαμούν διάλεξε τους καλύτερους 
μεταφραστές και τους ανέθεσε να μεταφράσουν αυτά τα έργα. [...] Αφού 
μεταφράστηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ο χαλίφης παρακίνησε τους 
υπηκόους του να τα διαβάσουν.» 

Σαΐντ αλ Ανταλουζί, Οι κατηγορίες των εθνών, στο M. Mollat, Ο Μεσαίωνας, 47. 
 
Απαντήστε τώρα στις ερωτήσεις:  
α. Γιατί νομίζετε ο χαλίφης έκανε πλούσια δώρα και ζητούσε βιβλία για δώρα; 
β. Για ποιο λόγο νομίζετε ότι έλεγε στους υπηκόους του να διαβάσουν αυτά τα 
βιβλία; 
 
 
Δραστηριότητα 10: 

Διαβάστε την παρακάτω πηγή: 
«Ο Κάρολος [....] υποτασσόμενος ταπεινά στο Θεό, καθώς και στην επιθυμία που 
εκφράστηκε από όλο το χριστιανικό κόσμο, δέχθηκε τη χειροτονία του από τον 
πάπα Λέοντα και, μαζί μ' αυτή, τον τίτλο του αυτοκράτορα.”  

Από τα Χρονικά του Lorsch (Annates Laureshamenses), Monumenta Germaniae Historica, τόμ. I, 
37, μετ. Λ. Τσακτσίρας, στο: Λ. Τσακτσίρας-Ζ. Ορφανουδάκης- Μ. Θεοχάρη, Ιστορία Ρωμαϊκή και 
Βυζαντινή, ΟΕΔΒ, Αθήνα 1999, 183. 
 
Αφού διαβάσουμε την πηγή, απαντάμε στις ερωτήσεις: 
α. Ποιος είναι ο Κάρολος για τον οποίο μιλάει η πηγή; Με ποιο άλλο όνομα τον 
γνωρίσαμε στην ιστορία;  

β. Ποιον τίτλο πήρε ο Κάρολος; Ποιος του τον έδωσε; Για να απαντήσουμε 
θυμόμαστε τι μάθαμε στην Ενότητα 10.  

γ. Ποιοι θέλουν να γίνει ο Κάρολος αυτοκράτορας;  
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Δραστηριότητες εμπέδωσης και αξιολόγησης  

για το μάθημα της Ιστορίας 

 
Ενότητες 8, 9, 10 

 

 

Δραστηριότητα 1: 

Συμπληρώνουμε τα κενά των παρακάτω προτάσεων: 

 

α. Το ………………………. ήταν από τα πιο αποτελεσματικά όπλα των Βυζαντινών. 

β. Η οικονομία και ο στρατός βασιζόταν στους ……………………………… που 
καλλιεργούσαν τη γη, πλήρωναν φόρους και υπηρετούσαν στο στρατό. 

γ. Οι κάτοικοι των πόλεων ονομάζονταν ……………………… . 

δ. Η σύγκρουση ανάμεσα στον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης  και τον Πάπα της 
Ρώμης για το ποιος θα είναι αρχηγός των χριστιανών οδήγησε στο ………………… 

………………………….  . 

 

 

Δραστηριότητα 2: 

Βάζουμε Σ αν καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή και Λ αν είναι 
λάθος: 

 

Η εικονομαχία ήταν μία σύγκρουση για το αν πρέπει ή δεν 
πρέπει να λατρεύονται εικόνες.  

 

Οι γεωργοί που ζούσαν στη γη του προνοιάριου έδιναν στον 
προνοιάριο φόρους και μέρος της παραγωγής  

 

Στο φεουδαρχικό σύστημα κυβερνάει ο πιο γενναίος ιππότης   
Η Άλωση της Πόλης σήμανε το τέλος του βυζαντινού πολιτισμού  
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Δραστηριότητα 3:  

Αντιστοιχίζουμε τα στοιχεία της στήλης Α με τα στοιχεία της στήλης Β: 

 

Στήλη Α: Στήλη Β: 
1453 Οι Σταυροφόροι κυριεύουν την Κωνσταντινούπολη 
1204 Άλωση της Κωνσταντινούπολης 

 

 

Δραστηριότητα 4:  

Λέμε με λίγα λόγια τι σημαίνουν οι παρακάτω λέξεις: 

Οι Σταυροφορίες: ήταν ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………  

Φεουδαρχικό σύστημα: είναι εκείνο το σύστημα ……………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Δραστηριότητα 5: 

Εξηγούμε γιατί οι βυζαντινοί αυτοκράτορες της Δυναστείας των Μακεδόνων 
πήραν μέτρα για να περιορίσουν τη δύναμη των μεγαλογαιοκτημόνων. 

 

Οι λόγοι ήταν: 

α. …………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

β. …………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ενότητα 11η-12η-13η ALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 
 
Δραστηριότητα 6: 

Διαβάζουμε το παρακάτω κείμενο: 
«Οι εικονομάχοι αυτοκράτορες [...] υπήρξαν άνθρωποι ειλικρινείς και εκ 

πεποιθήσεως πιστοί που επιθυμούσαν να ξεκαθαρίσουν τη θρησκεία από τα 

σφάλματα εκείνα που τη χαρακτήριζαν και που την απομάκρυναν από τον 

πραγματικό της δρόμο. Από την άλλη μεριά, η Εικονολατρία [...] ήταν σαν υπόλειμμα 

της ειδωλολατρίας.» 

Πηγή: Α. Α. Βασίλιεφ, Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, εκδ. Πάπυρος, Αθήνα 1974, το. 2, σ. 
135-136. 
 
Εξηγούμε με λίγα λόγια  
α. τι πίστευαν οι εικονομάχοι αυτοκράτορες για τη λατρεία των εικόνων: 
……………………………………………………………………………………………….  
β. τι ήθελαν να πετύχουν οι ίδιοι με την πολιτική τους  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Δραστηριότητα 7:  

Διαβάζουμε το παρακάτω κείμενο και γράφουμε τι έπρεπε να κάνει κάποιος για 
να μπει σε μια συντεχνία. 

«Όλες οι βιοτεχνίες ήταν οργανωμένες σε συντεχνίες. Δεν μπορούσε κανείς να μπει 

σε μια συντεχνία χωρίς να πάρει άδεια από τον ίδιο τον Έπαρχο. Έτσι, για να μπει 

στη συντεχνία των εμπόρων μεταξωτών ενδυμάτων, χρειαζόταν ένα 

πιστοποιητικό1 από πέντε μέλη της οργάνωσης που να βεβαιώνουν ότι ο 

υποψήφιος είχε τα προσόντα που έπρεπε. Όταν γινόταν δεκτός έπρεπε να 

κατέβαλλε2 ένα ορισμένο ποσό που πήγαινε στο δημόσιο ταμείο και στη 

συντεχνία.» 

 
1 πιστοποιητικό: επίσημο χαρτί που βεβαιώνει κάτι για κάποιον 
2 κατέβαλλε: πλήρωνε 
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Ενότητα 11η-12η-13ηALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πηγή: Β. Κρεμμυδάς, Φ. Πισπιρίγκου, Ο μεσαιωνικός κόσμος, εκδ. Γνώση, Αθήνα 1985.  
Αρχίζουμε την απάντησή μας με τη φράση:  
Για να γίνει κάποιος μέλος μιας συντεχνίας έπρεπε να …………………………………….. 

  
 
 
Δραστηριότητα 8: 

Συμπληρώνουμε το διάλογο, επιλέγοντας από τις 7 λέξεις που βρίσκουμε 
παρακάτω. 

Σταυροφόρος, εμπόριο, θάλασσα, εκστρατεία, αραβικό κράτος, Άγιος Τόπος, 

πόλεμος. 

Προσοχή! Πρέπει να βάλουμε τις λέξεις στο σωστό τύπο. Υπάρχουν δύο λέξεις 
παραπάνω από όσες χρειαζόμαστε. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ξέρεις τι ήταν οι 
Σταυροφορίες; 

Ξέρω! Ήταν 
……………………. που 
έκαναν οι βασιλιάδες 
της Δύσης για να 
απελευθερώσουν 
τους «………………….. 
…………» από τους 
Μουσουλμάνους. 

Στην πραγματικότητα,  
οι …………………………… 
ήθελαν να 
κατακτήσουν νέα γη 
και να εξαπλωθεί το 
…………………. τους. 

 

Το Βυζάντιο και τα 
……………………….. ήταν 
σε παρακμή και δεν 
μπόρεσαν να 
εμποδίσουν τους  
………………………. .  
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Ενότητα 11η-12η-13η ALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δραστηριότητα 9: 

Διαβάζουμε το παρακάτω κείμενο και μετά απαντάμε στις ερωτήσεις:  

«Ένα χρόνο πριν την Άλωση η κατάσταση στην πόλη ήταν απελπιστική. 0 Μωάμεθ 

Β’ την απειλούσε. Το ταμείο του βυζαντινού κράτους ήταν κενό. 0 Κωνσταντίνος ΙΑ’ 

Παλαιολόγος ζήτησε από τους πλούσιους της Πόλης να δώσουν. Χρειάζονταν 

χρήματα για την επισκευή των τειχών, για μπαρούτι, για τρόφιμα. Αυτοί όμως δεν 

έδωσαν.» 

Πηγή: Ν. Βαρδιάμπασης, «Αντί προλόγου», Ε Ιστορικά, τ. 84, «Η Άλωση μετά μάτια των ξένων», 
Ελευθεροτυπία, 24/5/2001, σ. 5. 
 
α. Ποια προβλήματα αντιμετώπιζε η Πόλη σύμφωνα με το κείμενο;  
β. Γιατί χρειαζόταν ο Κωνσταντίνος ΙΑ’ Παλαιολόγος χρήματα;  
γ. Από ποιους ζήτησε χρήματα;  
δ. Αυτοί τι έκαναν; Τι θα λέγαμε για τη στάση τους;  
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Ενότητα 14η-15η ALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δραστηριότητες εμπέδωσης και αξιολόγησης  

για το μάθημα της Ιστορίας 

 
Ενότητες 14, 15  

 

 

Δραστηριότητα 1: 

 
Σημειώ νουμε «Σώστο » η  «Λά θος» στις πάράκά τώ προτά σεις: 

1. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία διαδέχτηκε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. 
«Σώστο » – «Λά θος».  

Αιτιολογου με την επιλογη  μάς, χρησιμοποιώ ντάς τις λε ξεις «πρώτευ ουσά», 
«εδά φη». 

2. Στην Οθώμάνικη  Αυτοκράτορι ά ο λοι ει χάν τά ι διά δικάιώ μάτά, 
άνεξά ρτητά άπο  τη θρησκει ά τους.  
«Σώστο » – «Λά θος».  

Αιτιολογου με την επιλογη  μάς, χρησιμοποιώ ντάς τη λε ξη «φο ροι/φο ρους». 
 
 
Δραστηριότητα 2:  

 
Ανάφε ρουμε τά πε ντε (5) μιλε τ που υπη ρχάν στην Οθώμάνικη  Αυτοκράτορι ά:  
1) τών ................., 2) τών ........................, 3) τών ............................., 4) τών ............................., 
5) τών ............................ 
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Ενότητα 14η-15ηALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δραστηριότητα 3:  

Βρι σκουμε το στοιχει ο της στη λης Α΄ που άντιστοιχει  με ε νά (μο νο) στοιχει ο της 
στη λης Β΄. 
 

Τά ονο μάτά τών ελληνορθο δοξών πληθυσμώ ν στην Οθώμάνικη  Αυτοκράτορι ά  

Στη λη Α΄: 
ονομάσι ες 

Στη λη Β΄: το νο ημά  τους 

1. Γράικοι  
 

2. Έλληνες 
 

3. Ρώμιοι  

1. Αυτοι  που μιλου σάν Ελληνικά . Οι άρχάι οι Έλληνες. 
2. Ελληνορθο δοξοι πληθυσμοι , σε άντι θεση με τους 

άρχάι ους Έλληνες που πι στευάν σε ά λλη θρησκει ά, 
το Δώδεκά θεο, κάι σε άντι θεση με τους Λάτι νους 
που η τάν χριστιάνοι  Κάθολικοι . 

3. Οι χριστιάνοι  υπη κοοι της Οθώμάνικη ς 
Αυτοκράτορι άς (το μιλε τ τών Ρουμ/Ρώμιώ ν). Το 
ο νομά πάράπε μπει στο Βυζά ντιο, κληρονο μο της 
Ρώμάι κη ς Αυτοκράτορι άς. 

 
 

Δραστηριότητα 3: 
Συμπληρώ νουμε τά κενά  του κειμε νου στην άριστερη  στη λη με τις φρά σεις που 
δι νοντάι στη δεξιά . 

Η εκπάι δευση τών ελληνορθο δοξών στην Οθώμάνικη  Αυτοκράτορι ά, 18ος 
άιώ νάς 

ά) Στά ........................................... μά θάινάν άρχάι ά ελληνικά . 
Απο  τά με σά του 18ου άιώ νά, με την οικονομικη  στη ριξη 
τών εμπο ρών, ιδρυ οντάι νε ά σχολει ά στά Γιά ννενά, τις 
Κυδώνι ες, τη Χι ο, τη Σμυ ρνη κάι άλλου . 

1. «σχολει ά τών 
ελληνικώ ν 
μάθημά τών» 

2. «σχολει ά τών 
κοινώ ν 
γράμμά τών» 

β) Στά ............................................... οι μάθητε ς, κυρι ώς άγο ριά, 
ελά χιστά κορι τσιά, μά θάινάν άνά γνώση κάι γράφη  με 
εκκλησιάστικά  βιβλι ά. 
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Ενότητα 14η-15η ALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 
Δραστηριότητα 5: 
 
Εξηγου με το νο ημά τών ο ρών:  
«σουλτά νος»:  …………………………………………………………………………………………… 
«άγά δες»:  …………………………………………………………………………………………….. 
«ράγιά δες»:  …………………………………………………………………………………………….. 
«ζιμη δες»: …………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Δραστηριότητα 6: 
Πάράτηρου με τον χά ρτη κάι τον πι νάκά πάράκά τώ κάι μιλά με γιά τά τις 
συνε πειες τών Ανάκάλυ ψεών (15ος-16ος άιώ νες, Δυτικη  Ευρώ πη). 
 

 Χάρτης: «το διεθνε ς εμπο ριο τον 16ο-17ο άιώ νά». Δημιουργο ς: Απο στολος 
Πάπάκώνστάντι νου - «Εικονο ράμά». 
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Ενότητα 14η-15ηALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

    
 Πίνακας: Οι εισάγώγε ς άργυ ρου της Ισπάνι άς άπο  την Αμερικη  τον 16ο άιώ νά. Πηγη  

πι νάκά: Δημητρου κάς – Ιώά ννου – Μπάρου τάς, ό.π., Σχολικο  βιβλι ο Ιστορι άς Β΄ ΓΕ.Λ. 
 

Μπορου με νά άπάντη σουμε κά πώς ε τσι: 
ά) Ως προς τις συνέπειες των Ανακαλύψεων, το σχήμα αριστερά μας δίνει 

πληροφορίες για … 
β) Ως προς τις συνέπειες των Ανακαλύψεων, το σχήμα δεξιά μας δίνει πληροφορίες 

για … 
γ) Οι πληροφορίες αυτές είναι σημαντικές διότι μας βοηθούν να κατανοήσουμε … 
 
 
Δραστηριότητα 7: 
 
Πάράτηρου με την εικο νά της επο μενης σελι δάς κάι διάβά ζουμε τη λεζά ντά της. 
Στη συνε χειά εξηγου με σε ποιά ιστορικη  περι οδο άνάφε ρετάι κάι γιάτι  ενδιάφε ρει 
εμά ς ση μερά. 
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Ενότητα 14η-15η ALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 
Εικόνα: μάυ ροι εργά τες σε ορυχει ο χρυσου  στο νησι  Ισπάνιο λά (σημερινη  Κου βά). Η εικο νά 
προε ρχετάι άπο  βιβλι ο του 1594. Πηγη : Εκπάι δευση Μουσουλμάνοπάι δών, βιβλι ο Ιστορι άς Β΄ 
Γυμνάσι ου, κεφ. 9, σ. 161. Πρβλ. Ρεπου ση κ.ά . (2008), σ. 6.  
 
 
Μπορου με νά ξεκινη σουμε την άπά ντηση  μάς κά πώς ε τσι: 
ά. Η παραπάνω εικόνα έχει σχέση με την ιστορική περίοδο ………………………..  

Τότε ………………………………………………… 
β. Είναι σημαντικό να ξέρουμε εμείς σήμερα το τι συνέβη τότε στους …………………., 

γιατί ……………………………………………………………………………………………………………….. 
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Ενότητα 14η-15ηALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δραστηριότητα 8: 

Με βά ση τις πληροφορι ες του πάράκά τώ χά ρτη κάι της λεζά ντάς, άριστερά , 
γρά φουμε μι ά πάρά γράφο, γιά νά εξηγη σουμε: ά) τις περιοχε ς στις οποι ες 
διάδο θηκε το κι νημά του Ανθρώπισμου  κάι της Ανάγε ννησης, β) τη σχε ση τών 
κινημά τών άυτώ ν με τά τυπογράφει ά. 
 

Εικόνα: χάρτης άπο  το σχολικο  βιβλι ο Ιστορι άς της Β΄ Γυμνάσι ου. Δει χνει τά κε ντρά κάι τη 
διά δοση της Ανάγε ννησης. 

 
Μπορου με νά άπάντη σουμε ώς εξη ς: 
ά. Σύμφωνα με τον παραπάνω χάρτη, οι περιοχές στις οποίες ............................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
β. Στον παραπάνω χάρτη παρατηρούμε ότι τυπογραφεία ……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

Κατά συνέπεια, υποθέτουμε ότι …………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ενότητα 14η-15η ALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δραστηριότητα 9: 

Διάβά ζουμε την πάράκά τώ γράπτη  πηγη  κάι εξηγου με τι η τάν άυτο  που δεν ά ρεσε 
στον Μάρτι νο Λου θηρο. 
 

Γραπτή πηγή: [τα «συγχωροχάρτια»] 

«Εκφρά ζουν άνθρώ πινες ιδε ες ο σοι λε νε ο τι μο λις άκουστει  ο η χος τών χρημά τών 
στά χρημάτοκιβώ τιά  τους, το τε η ψυχη  άυτου  που πληρώ νει πηγάι νει στον 
πάρά δεισο». 
Η 27η θε ση (άπο  τις 95) του Μάρτι νου Λου θηρου κάτά  της Ρώμάιοκάθολικη ς Εκκλησι άς (1517). 
Πηγη : Ρεπου ση κ.ά . (2008), σ. 4. Γλώσσικη  άπλου στευση. 

 
Μπορου με νά άπάντη σουμε κά πώς ε τσι:  
Ο Μαρτίνος Λούθηρος διαφωνούσε με την ιδέα ότι ……………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. , 

διότι εκείνος πίστευε ότι ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ενότητα 16η-17η ALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δραστηριότητες εμπέδωσης και αξιολόγησης  

για το μάθημα της Ιστορίας 

 
Ενότητες 16, 17  

 

 

Δραστηριότητα 1: 

Εξηγού με με σύντομί α πώ ς οί Ανακαλύ ψείς (15ος-16ος αίώ νες, Δύτίκη  Εύρώ πη) 
σύνε βαλαν στην ενί σχύση τών απολύταρχίκώ ν καθεστώ τών στην Εύρώ πη της 
εποχη ς αύτη ς. 
Μπορού με να απαντη σούμε κα πώς ε τσί:  
Χάρη στα ...................................................................................................................................... που 

κέρδισαν οι μονάρχες από τις Ανακαλύψεις, μπόρεσαν 

να ................................................................................................................................................................ . 
 
 
Δραστηριότητα 2: 
Σύμπληρώ νούμε τα κενα  τού παρακα τώ αποσπα σματος με τίς κατα λληλες λε ξείς 
η  φρα σείς: 
 
Ένας πολύ  γνώστο ς μονα ρχης της εποχη ς τού απολύταρχίσμού  στη Γαλλί α η ταν 
ο ....................................... ο ΙΔʼ. Λεγο ταν καί «...................................................». Ο ί δίος ε κτίσε 
το παλα τί τών .................................... Ήθελε ε τσί να δεί ξεί ......................................................... 
 
 
Δραστηριότητα 3: 
 
Σημείώ νούμε «Σώστο » η  «Λα θος» στίς παρακα τώ προτα σείς: 

1. Το 1689 το αγγλίκο  κοίνοβού λίο με τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων  
[Bill of Rights] ενίσχύ εί τίς εξούσί ες τού βασίλία .    «Σώστο » – «Λα θος». 

2. Οί ίδε ες τών Άγγλών κατα  της βασίλίκη ς απολύταρχί ας δίαδο θηκαν 
στην Αμερίκη  το 1787 καί στη Γαλλί α το 1789.        «Σώστο » – «Λα θος». 
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Ενότητα 16η-17ηALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 
Δραστηριότητα 4: 
Σύμπληρώ νούμε τα κενα  τών παρακα τώ προτα σεών με τίς κατα λληλες λε ξείς:  
 

1. Οί θρησκεύτίκοί  πο λεμοί στην Εύρώ πη στα με σα τού 16ού με χρί τα 
με σα τού 17ού αίώ να ε γίναν ανα μεσα σε ...................................................  
καί ………………………………………. [2 λε ξείς]. 

2. Κατα  την περί οδο απο  τα με σα τού 15ού ε ώς τα με σα τού 17ού 
αίώ να, ..................................., ........................................ καί .......................................  
ανταγώνί ζονταν μεταξύ  τούς καί με τούς Οθώμανού ς γία την 
κύρίαρχί α στην ανατολίκη  Μεσο γείο. [3 λε ξείς]. 

 
 
Δραστηριότητα 5: 
Εξηγού με, με μί α προ ταση κα θε φορα , το νο ημα τών ο ρών «Εμπορίκη  
Επανα σταση» καί «Μερκαντίλίσμο ς», πού αφορού ν στην Εύρώ πη τού 16ού-17ού 
αίώ να. 
«Εμπορίκη  Επανα σταση»: ………………………………………………………………………… ……… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
«Μερκαντίλίσμο ς»: ……….………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

Δραστηριότητα 6: 

 
Δίαβα ζούμε προσεκτίκα  τίς δύ ο (2) παρακα τώ γραπτε ς πηγε ς πού αναφε ρονταί 
στα αί τία πού δύσκο λεύαν τίς σχε σείς ανα μεσα σε ελληνορθο δοξούς πληθύσμού ς 
καί Λατί νούς στίς κτη σείς τών τελεύταί ών στην ανατολίκη  Μεσο γείο την περί οδο 
μεταξύ  15ού-17ού αίώ να. Επίλε γούμε ποία πηγη  δί νεί μί α γενίκο τερη είκο να καί 
αίτίολογού με την επίλογη  μας. 
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Ενότητα 16η-17η ALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γραπτή πηγή 1: 

«Οί Λατί νοί χρεία ζονταί χρη ματα καί α νδρες γία τούς πολε μούς τούς με τούς 
Οθώμανού ς. Γί’αύτο  επίβα λλούν σύχνε ς αγγαρεί ες καί βαρεί ς φο ρούς στούς 
ελληνίκού ς πληθύσμού ς τών περίοχώ ν πού δίοίκού ν. Η κατα σταση αύτη  
προκαλεί , ο χί σπα νία, κοίνώνίκε ς εξεγε ρσείς. Οί δίαφορε ς στη θρησκεί α καί οί 
παλίο τερες σύγκρού σείς μεταξύ  Λατί νών καί Βύζαντίνώ ν επί σης επηρεα ζούν 
αρνητίκα  τίς σχε σείς μεταξύ  τών ελληνίκώ ν πληθύσμώ ν καί τών Λατί νών». 
Κεί μενο τού σύγγραφε α Π. Γατσώτη . 

Γραπτή πηγή 2: 

«… οί σύνεχεί ς πο λεμοί της Βενετί ας με τούς Τού ρκούς, την ύποχρεώ νούν να 
βρί σκεταί πα ντα ε τοίμη. Γία αύτο  πρε πεί να σύντηρεί  καί να επίδίορθώ νεί τα 
κα στρα της. Κί αύτο  κα νεί με ε κτακτες είσφορε ς καί αγγαρεί ες. [..] Οί αγγαρεί ες 
εί ναί μο νον γία τούς χώρίκού ς, στούς οποί ούς πε φτούν καί α λλα βα ρη. Το 
κύρίο τερο εί ναί η ύποχρε ώση  τούς γία τη σύγκρο τηση της τοπίκη ς φρούρα ς. [..] 
Οί χώρίκοί  ύποχρεώ νονταί ακο μα να δί νούν πληρώ ματα καί κώπηλα τες γία να 
επανδρώ νονταί οί πολεμίκε ς γαλε ρες».  
Πηγη : Σούμα κης Α., Το ρεμπελιό των ποπολάρων, Κ. Πορφύ ρης (επίμε λεία), Αθη να 1983, σσ. 23-
24. Γλώσσίκη  απλού στεύση. 
 
 
Δραστηριότητα 7: 
Πρώ τα δίαβα ζούμε προσεκτίκα  την παρακα τώ γραπτη  πηγη . Εί ναί τα λο γία ενο ς 
σημαντίκού  εκπροσώ πού τού Δίαφώτίσμού , τού Βολτε ρού.  
Στη σύνε χεία: α) Εξηγού με την α ποψη  τού χρησίμοποίώ ντας τη λε ξη 
«ανεξίθρησκί α». β) Σύσχετί ζούμε την α ποψη  τού με τούς θρησκεύτίκού ς 
πολε μούς πού προηγη θηκαν της εποχη ς τού Δίαφώτίσμού . 

Γραπτή πηγή [Στον ούρανο  απο  ο ποίο δρο μο θε λεί ο καθε νας]: 
«Η Αγγλί α εί ναί η χώ ρα τών δογμα τών. Ένας Άγγλος, ώς ελεύ θερος α νθρώπος, 
πηγαί νεί στον ούρανο  απο  ο ποίο δρο μο θε λεί. Αν ύπη ρχε στη χώ ρα αύτη  μία 
θρησκεί α, το τε θα ύπη ρχε ο φο βος τού δεσποτίσμού , Αν ύπη ρχαν δύ ο, θα 
κίνδύ νεύαν να αλληλοεξοντώθού ν. Αλλα  ύπα ρχούν τρία ντα καί ζούν ο λες 
είρηνίκα  καί εύτύχεί ς».  
Απο  τίς Φίλοσοφίκε ς Επίστολε ς (1734) τού Βολτε ρού. Πηγη : βίβλί ο Ιστορί ας Βʼ ΓΕ.Λ. (2020) 
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Ενότητα 16η-17ηALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δραστηριότητα 7: 
Παρατηρού με την παρακα τώ είκο να καί δίαβα ζούμε τη λεζα ντα. Στη σύνε χεία 
εξηγού με καί σχολία ζούμε τη σχε ση ανα μεσα στο Νεοελληνίκο  Δίαφώτίσμο  καί 
την Ελληνίκη  Επανα σταση. 
 

Εικόνα: «Λίθογραφί α [είκο να χαραγμε νη σε πε τρα] με τον Ρη γα Βελεστίνλη  καί τον Αδαμα ντίο 
Κοραη  να ύποβαστα ζούν την Ελλα δα». Πηγη : Εθνίκο  Ίδρύμα Ερεύνώ ν & Ίδρύμα Μεί ζονος 
Ελληνίσμού . Ο Ρη γας Βελεστίνλη ς (1757-1798) καί ο Αδαμα ντίος Κοραη ς (1748-1833) η ταν οί πίο 
σημαντίκε ς μορφε ς τού Νεοελληνίκού  Δίαφώτίσμού .  
 
Η απα ντηση  μας μπορεί  να εί ναί κα πώς ε τσί:  
Την εποχή εκείνη πολλοί μορφωμένοι Έλληνες πίστευαν ότι ο Νεοελληνικός 

Διαφωτισμός θα φέρει ……………………………………………………………………………………. ,  

επειδή μετά τον Γαλλικό Διαφωτισμό ……………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Κατά την άποψή μου, ………………………………………………………………………………………..  

 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Ενότητα 16η-17η ALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δραστηριότητα 8: 
Με αφετηρί α τον παρακα τώ χα ρτη σχολία ζούμε τη σημασί α της Ελληνίκη ς 
Επανα στασης τού 1821-27. Στο σχο λίο  μας κα νούμε αναφορα  στην Εποχη  τών 
Επαναστα σεών καί, πίο αναλύτίκα , στη Γαλλίκη  Επανα σταση (1789), στίς 
εύρώπαί κε ς επαναστα σείς τού 1820-22, τού 1830 καί τού 1848. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χάρτης: τα Βαλκα νία το 1833. Πηγη : Ρεπού ση κ .α . (2008), Στα νεότερα και σύγχρονα χρόνια. 

Ιστορία για την ΣΤ΄ Δημοτικού. Αθη να, Βίβλίο ραμα, β΄ ε κδοση, σ. 67. 
 
Μπορού με να απαντη σούμε κα πώς ε τσί:  
Η Ελληνική Επανάσταση ήταν μία σημαντική ιστορική αλλαγή διότι μετά από αυτή 

δημιουργήθηκε ………………………………………………….............................. Η Ελληνική 

Επανάσταση αποτελεί έναν κρίκο στην αλυσίδα των επαναστάσεων της εποχής. Πιο 

συγκεκριμένα, …………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 





61ALP Ιστορία - Τεστ Αξιολόγησης

Ενότητα 18η-19η-20ή ALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δραστηριότητες εμπέδωσης και αξιολόγησης  

για το μάθημα της Ιστορίας 

 
Ενότητες 18, 19, 20  

 

 

Δραστηριότητα 1: 

Βά ζουμε στη σωστη  χρονολογικη  σειρά  τις πάράκά τω περιο δους της ιστορι άς του 
ελληνικου  κρά τους: 

◦ περι οδος Αντιβάσιλει άς 
◦ περι οδος βάσιλει άς Γεωργι ου Αʼ 
◦ περι οδος Κάποδι στριά 
◦ περι οδος Όθωνά 

 
 
Δραστηριότητα 2: 
Γιά κά θε στοιχει ο της άριστερη ς στη λης βρι σκουμε το στοιχει ο της δεξιά ς που του 
άντιστοιχει . 
 

Δευ τερο μισο  19ου άιω νά 

1. Ανάτολικο  
Ζη τημά 

2. Γάλλικο  
πάρά δειγμά 
εθνικισμου  

3. Γερμάνικο  
πάρά δειγμά 
εθνικισμου  

4. Τάνζιμά τ 

ά) Η διάνομη  των εδάφω ν της Οθωμάνικη ς Αυτοκράτορι άς κά τω άπο  
την πι εση των βάλκάνικω ν λάω ν κάι των Μεγά λων Δυνά μεων της 
εποχη ς, που άντάγωνι ζοντάι μετάξυ  τους. 

β) Μετάρρυθμι σεις, κυρι ως στη διοι κηση, με στο χο η Οθωμάνικη  
Αυτοκράτορι ά νά μην κάτάρρευ σει, άλλά  νά γι νει συ γχρονο 
ευρωπάι κο  κρά τος. 

γ) Η ιδε ά ο τι κάθε νάς άνη κει σε ε νά ε θνος ο τάν μοιρά ζετάι κοινά  
στοιχει ά, ο πως κουλτου ρά, γλω σσά, θρησκει ά κ.ά . 

δ) Η ιδε ά ο τι κάθε νάς άνη κει στο ε θνος που θε λει νά άνη κει. Το ε θνος 
ει νάι ε νά κάθημερινο  δημοψη φισμά (εδω : επιλογη ). 
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Ενότητα 18η-19η-20ήALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δραστηριότητα 3: 
Εξηγου με τη φρά ση «δικομμάτισμο ς Τρικου πη-Δηλιγιά ννη». Εξηγου με, δηλάδη , 
σε ποιά περι οδο της ελληνικη ς ιστορι άς άνάφε ρετάι κάι σε ποιά πολιτικη  
πράγμάτικο τητά. 
 
 
Δραστηριότητα 4: 
Συμπληρω νουμε τά κενά  του πάράκά τω άποσπά σμάτος με τις κάτά λληλες λε ξεις 
η  φρά σεις: 
«Τά κτη μάτά που, μετά  την Επάνά στάση του 1821, περνά νε άπο  τους Οθωμάνου ς 
στο ελληνικο  κρά τος ονομά στηκάν ................................... ...................................... [2 λε ξεις]. 
Το ελληνικο  κρά τος μοιρά ζει τά κτη μάτά άυτά  το .............. [χρονολογι ά] με 
την ..................................... ................................................................. [2 λε ξεις] στους χωρικου ς 
που δεν ει χάν γη, τους άκτη μονες». 
 
 
Δραστηριότητα 5: 
Διάβά ζουμε τη γράπτη  πηγη  που άκολουθει  κάι πάράτηρου με την εικονιστικη  
πάράκά τω. Στη συνε χειά, εξηγου με τι το «επάνάστάτικο » στον κο σμο ε φερε η 
Βιομηχάνικη  Επάνά στάση. Στην άπά ντηση  μάς μπορου με νά χρησιμοποιη σουμε 
λε ξεις, ο πως: «αλλαγή», «σιδηρόδρομος», «μεταφορές», «παραγωγή» η  πάρο μοιες. 
 

ά) Γραπτή πηγή: [Η Βιομηχάνικη  Επάνά στάση ξε σπάσε] 
 «Τι σημάι νει η φρά ση “η Βιομηχάνικη  Επάνά στάση ξε σπάσε”; 
Σημάι νει ο τι κά ποιά στιγμη  στη δεκάετι ά του 1870, κάι γιά πρω τη φορά  
στην άνθρω πινη ιστορι ά, λυ θηκάν τά δεσμά  της πάράγωγικη ς δυ νάμης 
των άνθρωπι νων κοινωνιω ν, που στο εξη ς μπο ρεσάν νά επιτυ χουν τον 
συνεχη , τάχυ , κάι ως ση μερά άπεριο ριστο πολλάπλάσιάσμο  άνθρω πων, 
άγάθω ν κάι υπηρεσιω ν». 
 Πηγη : E.J. Hobsbawm, Η Εποχή των Επαναστάσεων 1789-1848, μτφρ. Μάριε τά 
Οικονομοπου λου, Μορφωτικο  Ίδρυμά Εθνικη ς Τράπε ζης. Αθη νά 2000, σ. 47.  
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Ενότητα 18η-19η-20ή ALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

β) Εικονιστική πηγή: «Τάξι δι με τον σιδηρο δρομο του Manchester κάι του 
Liverpool (στην Αγγλι ά) το 1831». Αντι γράφά τεσσά ρων σχεδι ων του 
Ackermann, εκτυπωμε νων στη Λειψι ά το 1894. Πηγη : ιστοσελι δά 
(άνά κτηση 27/12/2019) του Μουσει ου Επιστη μης & Βιομηχάνι άς στο 
Manchester. 

  
 Η άπά ντηση  μάς μπορει  νά ει νάι κά πως ε τσι:  
Με τη Βιομηχανική Επανάσταση, όπως αναφέρεται και στη γραπτή πηγή, οι 

άνθρωποι μπόρεσαν να …………………………………………………………………………………… , 

όπως ποτέ άλλοτε. Για παράδειγμα, χάρη στο σιδηρόδρομο, μπορούσαν να ………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ενότητα 18η-19η-20ήALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δραστηριότητα 6: 
Πάράτηρου με την πάράκά τω εικο νά, διάβά ζουμε τη λεζά ντά της, κάι εξηγου με: ά) 
Ποιά σχε ση ε χει το κά ρβουνο με την Αʼ Βιομηχάνικη  Επάνά στάση. β) Γιάτι  ε νά 
πάιδι  δουλευ ει με άυτο ν τον τρο πο. 

Εικόνα: συ γχρονη κάλλιτεχνικη  άπεικο νιση πάιδιου  που εργά ζετάι, τράβω ντάς ε νά βάγο νι με 
κά ρβουνά, σε στοά  ορυχει ου την εποχη  της Βιομηχάνικη ς Επάνά στάσης. Δημιουργο ς: Απο στολος 
Πάπάκωνστάντι νου «Εικονο ράμά». Πάρόμοιά εικόνά στο: https://spartacus-
educational.com/CoalIndustry.htm (άνάκτηση: 27/12/2019).  
 
Μπορει τε νά άπάντη σετε κά πως ε τσι:  
Κατά την Αʼ Βιομηχανική Επανάσταση χρησιμοποιούσαν το κάρβουνο ως ... ............ 

………………………………… Γιʼ αυτό ήταν πολύτιμο. Επειδή τα παιδιά 

αμείβονταν ………………………., γιʼαυτό πολλοί εργοδότες προτιμούσαν ……………….  
……………………………………………………….. . 
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Ενότητα 18η-19η-20ή ALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δραστηριότητα 7: 
Πρω τά διάβά ζουμε την πάράκά τω γράπτη  πηγη  κάι, στη συνε χειά, εξηγου με γιάτι  
το Μάκεδονικο  Ζη τημά άποτελου σε με ρος του Ανάτολικου  Ζητη μάτος. 
 

Γραπτή πηγή: [Το Μάκεδονικο  Ζη τημά] 
«Ο άγω νάς γιά τον ε λεγχο της Μάκεδονι άς, που η τάν το τε τμη μά της Οθωμάνικη ς 
Αυτοκράτορι άς, ονομά στηκε “Μάκεδονικο  Ζη τημά”. Έλληνες, Βου λγάροι κάι 
Σε ρβοι διεκδι κησάν, με βά ση τις δικε ς τους εθνικε ς επιδιω ξεις ο κάθε νάς, την 
ενσωμά τωση ολο κληρης η  ενο ς με ρους της Μάκεδονι άς. Η συ γκρουση 
εκδηλω θηκε άρχικά  ως άγω νάς γιά τον ε λεγχο της εκπάι δευσης κάι της 
θρησκευτικη ς συνει δησης των κάτοι κων. Συ ντομά, ο μως, πη ρε ε νοπλη μορφη ». 
Πηγη : σχολικο  βιβλι ο Ιστορι άς Γʼ Γυμνάσι ου (2020), σ. 67.  
 
Μπορει τε νά άπάντη σετε κά πως ε τσι:  
Το Μακεδονικό Ζήτημα αποτελούσε μέρος του Ανατολικού Ζητήματος, γιατί οι 

βαλκανικοί λαοί είχαν, ο καθένας, το δικό του ……………………………………………….. και 

ανταγωνίζονταν για ……………………………………………………………………... . Στον 

ανταγωνισμό αυτό είχαν εμπλακεί, υποστηρίζοντας το ένα ή το άλλο κράτος, 

και ………………………………………………………………….. . 
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Ενότητα 18η-19η-20ήALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δραστηριότητα 8: 

Διάβά ζουμε τις δυ ο γράπτε ς πηγε ς πάράκά τω κάι εξηγου με γιάτι  εκφρά στηκάν 
το σο διάφορετικε ς άπο ψεις γιά τον πρω το Έλληνά κυβερνη τη. 
 

Γραπτή πηγή 1: [Η ά ποψη του Ιωά ννη Κωλε ττη, άρχηγου  του «γάλλικου » 
κο μμάτος γιά τον Ιωά ννη Κάποδι στριά] 
 «Απομά κρυνε άπο  τά πρά γμάτά ο λους τους άρχηγου ς των 
Ελλη νων, ο λους εκει νους που ει χάν επιρροη  κάι ο λους τους μορφωμε νους.. 
Κάτάπά τησε τά ψηφι σμάτά της Εθνοσυνε λευσης του Άργους [1827], 
περιφρο νησε τά δικάιω μάτά των πολιτω ν, δι ωξε την ελευθεροτυπι ά, 
οργά νωσε πάντου  δικάστη ριά εξάρτημε νά άπο  τον ι διο, ευνο ησε την 
κάκοη θειά, την επιβουλη  την προδοσι ά». 
 Πηγη : Β. Κρεμμυδά ς, Ο πολιτικο ς Ιωά ννης Κωλε ττης, Τυπωθη τω, Αθη νά 2000, σ. 
165. Γλωσσικη  άπλου στευση-διάσκευη . 
 

Γραπτή πηγή 2: [Η ά ποψη του Ελβετου  φιλε λληνά Ευ νά ρδου γιά τον Ι. 
Κάποδι στριά] 
 «Ο ενά ρετος ά νδράς, που θυσι άσε τά πά ντά γιά την πάτρι δά του, 
πε θάνε ως θυ μά ιδιάι τερης εκδι κησης.. Όλοι οι Έλληνες θά κάτάνοη σουν 
άργο τερά την άνυπολο γιστη άπω λειά..». 
 Πηγη : Ιστορι ά του Ελληνικου  Έθνους, Εκδοτικη  Αθηνω ν, τ. ΙΒʼ, σ. 562. Γλωσσικη  
άπλου στευση-διάσκευη . 

 
Μπορει τε νά άπάντη σετε κά πως ε τσι:  
 
Η πρώτη άποψη, του Ι. Κωλέττη, εκφράζει εκείνους τους Έλληνες 

που …………………………………… από το έργο του Καποδίστρια. Η άλλη άποψη, του 

Εϋνάρδου, εκφράζει εκείνους που πίστευαν, όπως ο Καποδίστριας, ότι η Ελλάδα 

έπρεπε ……………………………………………………………………………………………………………  . 
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Ενότητα 21η ALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δραστηριότητες εμπέδωσης και αξιολόγησης  

για το μάθημα της Ιστορίας 

 
Ενότητα 21  

 

 

Δραστηριότητα 1: 

Αντιστοιχίζουμε τα στοιχεία της στήλης Α με τα στοιχεία της στήλης Β: 
Στήλη Α Στήλη Β 

Η βιομηχανική επανάσταση ξεκίνησε 
στη Μεγάλη Βρετανία 

μετά το 1880 

Η χημεία πέρασε στη μαζική 
παραγωγή 

στα τέλη του 19ου αιώνα 

Ο κινηματογράφος εμφανίστηκε την περίοδο 1750-1780 
Ο Χ. Τρικούπης κήρυξε τη χώρα σε 
πτώχευση 

το 1914 

Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος 
ξεκίνησε 

το  1893 

 
 
Δραστηριότητα 2: 
Συμπληρώνουμε τα κενά του παρακάτω αποσπάσματος με τις κατάλληλες 
λέξεις: 

Με τη βιομηχανική επανάσταση ο __________________ επέφερε σημαντικές 
αλλαγές. Η ____________ πέρασε στη μαζική παραγωγή. Στις μεταφορές 
εμφανίστηκαν ο ____________________, το _______________________ και το 
______________________. 
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Δραστηριότητα 3: 
Εξηγούμε το νόημα των όρων:  
«απεργία»:   ………………………………………………………………………………………… 
«συνδικαλισμός»:  ………………………………………………………………………………………… 
«Μεγάλη Ιδέα»: ………………………………………………………………………………………… 
«Ομογενείς»:   ………………………………………………………………………………………… 
«ιμπεριαλισμός»: ………………………………………………………………………………………… 
 

 

Δραστηριότητα 4: 

Συμπληρώνουμε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις με τις λέξεις σε παρένθεση 
(συνδικαλισμός, ανάπτυξη, χειραφέτησή τους, Κορίνθου, μοντερνισμός, 

εκσυγχρονισμός, αποικιοκρατία, Ελευθέριος Βενιζέλος). 

 
• Οι συνθήκες ζωής οδήγησαν τους εργάτες στον ________________ 
• Οι γυναίκες διεκδίκησαν τη ______________________ _________ 
• Στη λογοτεχνία κατά τον 20ο αιώνα έκανε την εμφάνισή του ο 

___________________ 
• Στόχοι του Χ. Τρικούπη ήταν η _________________ και ο ________________ 
• Η διάνοιξη της διώρυγας της ______________ έγινε το 1893. 
• Μετά το κίνημα στο Γουδί, οι αξιωματικοί κάλεσαν στην Ελλάδα τον 

____________ ________________ 
• Η προσπάθεια απόκτησης αποικιών ονομάστηκε ______________________  

 
 
Δραστηριότητα 5: 
Αναφέρουμε  τις συνέπειες της Μεγάλης Ιδέας στην πολιτική ζωή της Ελλάδας  
(φράσεις-κλειδιά: επέκταση των συνόρων, πόλεμοι, εκσυγχρονισμός, ανάπτυξη, Χ. 

Τρικούπης, Ελ. Βενιζέλος). 
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Μπορούμε να απαντήσουμε κάπως έτσι:  

Η Μεγάλη Ιδέα, που είχε ως στόχο την επέκταση των συνόρων, είχε θετικές και 

αρνητικές συνέπειες για την Ελλάδα ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Δραστηριότητα 6: 

Μελετάμε τον χάρτη της επόμενης σελίδας που αναφέρεται στις γλώσσες που 
μιλάνε στην Αφρική. Τι παρατηρούμε; Απαντάμε γενικότερα στο ερώτημα ποιες 
ήταν οι επιπτώσεις της αποικιοκρατίας στις χώρες στις οποίες επιβλήθηκε;  
(φράσεις-κλειδιά: γλώσσες των αποικιοκρατών, πολιτισμός πνευματικά ανώτερος, 

εξάρτηση αποικιών από τη Δύση). 
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Πηγή: Thetoc 
 

Μπορούμε να απαντήσουμε κάπως έτσι:  
Οι επιπτώσεις της αποικιοκρατίας ήταν πολλαπλές:  

α. .…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

β. .………………………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

γ. .………………………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Δραστηριότητα 7: 
Διαβάζουμε προσεκτικά την παρακάτω πηγή.  

Το εργατικό κίνημα ήταν οργάνωση αυτοάμυνας, διαμαρτυρίας, επανάστασης. 

Αλλά για τους φτωχούς εργαζομένους ήταν κάτι περισσότερο από όργανο πάλης: 

ήταν επίσης και τρόπος ζωής. […] Ο τρόπος ζωής που οι ίδιοι σφυρηλατούσαν1 για 

τον εαυτό τους –ζωή συλλογική, μαχητική, ιδεαλιστική και απομονωμένη– 

προΰπέθετε το κίνημα, γιατί ο αγώνας ήταν η πεμπτουσία2 της. Με τη σειρά του το 

κίνημα τής έδινε συνοχή και λόγο ύπαρξης.  

E.J. Hobsbawm, Η εποχή των επαναστάσεων, μτφρ. Μ. Οικονομοπούλου, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1990, σ. 
279. Πηγή: σχολικό βιβλίο Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου.  

Στη συνέχεια:  
α) δίνουμε έναν τίτλο στο απόσπασμα, και  
β) απαντάμε στο ερώτημα: τι ήταν το εργατικό κίνημα για τους φτωχούς 
εργαζομένους;  
 
Στο β) ερώτημα μπορούμε να απαντήσουμε κάπως έτσι: 
Το εργατικό κίνημα για τους φτωχούς εργαζόμενους ήταν………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Ο αγώνας ήταν……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
1 σφυρηλατώ: διαμορφώνω ασκώντας ισχυρή επίδραση 
2 πεμπτουσία: το πιο σημαντικό συστατικό  
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Δραστηριότητες εμπέδωσης και αξιολόγησης  

για το μάθημα της Ιστορίας 

 

Ενότητα 22  
 

 
Δραστηριότητα 1: 

Λυά νουμε το παρακαά τω σταυροά λεξο: 
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Οριζόντια 

3. Κραά τος στο οποιάο ζουν πολλαά  εάθνη καά τω αποά  την εξουσιάα ενοά ς αυτοκραά τορα 

4. αά νθρωπος που αναγκαστικαά  εγκαταλειάπει τον τοά πο οά που κατοικειά και βριάσκει 

καταφυά γιο σε αά λλη χωά ρα 

6. Καθεστωά ς με το οποιάο εάνα αά τομο ηά  μια ομαά δα ατοά μων κυβερναά  μια χωά ρα χωριάς 

κανεάνα εάλεγχο αποά  το λαοά . 

8. ακραιάα ιδεολογιάα στην οποιάα πιάστευε το κοά μμα που ειάχε αρχηγοά  τον Χιάτλερ 

Κάθετα 

1. Τυφλοά  παά θος για μιας θρησκειάα ηά  μια ιδεολογιάα 

2. Έλληνας πολιτικοά ς που ηά ταν πρωθυπουργοά ς στους Βαλκανικουά ς πολεάμους 

5. Πολεμιστηά ς που δεν ανηά κει στον κανονικοά  στρατοά . Πολεμαά  για την 

απελευθεάρωση της πατριάδας του. 

7. Ακροδεξιαά  ιδεολογιάα που υποστηριάζει τον αυταρχισμοά  και τον εθνικισμοά  και 

αρνειάται την δημοκρατιάα (βουληά , εκλογεάς, αντιπολιάτευση κλπ.) 

 

Δραστηριότητα 2: 

Βριάσκουμε το στοιχειάο της στηά λης Α΄ που αντιστοιχειά με εάνα (μοά νο) στοιχειάο της 

στηά λης Β΄. 

Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 

Στήλη Α΄ Στήλη Β΄ 

1. εθνικισμοά ς 

Α. η Γερμανιάα φτιαά χνει μια μεγαά λη πολεμικηά  
βιομηχανιάα. Το ιάδιο καά νουν και αά λλες 
ευρωπαϊκεάς χωά ρες. Πολλοιά αά νθρωποι πιστευά ουν 
οά τι μοά νο με τον ποά λεμο τα κραά τη λυά νουν τις 
διαφορεάς τους 

2. ιμπεριαλισμοά ς 

Β. πολλοιά αά νθρωποι στις ευρωπαϊκεάς χωά ρες 
πιστευά ουν με φανατισμοά  οά τι το δικοά  τους εάθνος 
ειάναι ανωά τερο αποά  τα αά λλα και πως μοά νο το 
κραά τος τους πρεάπει να μεγαλωά σει 

3. μιλιταρισμοά ς 

Γ. οι βιομηχανικεάς χωά ρες (και κυριάως η Γερμανιάα) 
θεάλουν να ξεπεραά σουν η μιάα τη δυά ναμη της 
αά λλης. Ακοά μη θεάλουν τις πρωά τες υά λες των 
χωρωά ν του υποά λοιπου κοά σμου 
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Δραστηριότητα 3: 

Μελεταά με το χαά ρτη: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΩΣΙΑ 
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Συμπληρωά νουμε τον πιάνακα με οά λα τα στοιχειάα που αφορουά ν την καθεμιαά  αποά  τις 

παραπαά νω χωά ρες (πληθυσμοά ς, αριθμοά ς στρατιωτωά ν, οά πλα, αποικιάες). 

 Μεγ. 

Βρετανία 
Γαλλία Γερμανία Ιταλία Αυστροουγγαρία Ρωσία 

Πληθυσμός       

Στρατιώτες       

Πολεμικά 

πλοία 

      

υποβρύχια       

Χρήματα 

για όπλα 

      

Πληθυσμός 

στις 

αποικίες 

      

 

Σε ποια σημειάα καθεμιαά  αποά  τις παραπαά νω χωά ρες ειάναι πιο ισχυρηά  αποά  τις αά λλες; 

Δικαιολογηά στε την απαά ντησηά  σας. 

 

 

Δραστηριότητα 4: 

Τοποθετουά με τα παρακαά τω γεγονοά τα στη σειραά , αρχιάζοντας αποά  το παλιοά τερο: 

α. Ξεκιναά  η Οκτωβριανηά  (Ρωσικηά ) Επαναά σταση. 

β. Οι Βαλκανικεάς χωά ρες συμμαχουά ν και ξεκινουά ν ποά λεμο εναντιάον των Οθωμανωά ν 

αποά  τους οποιάους παιάρνουν οά λα σχεδοά ν τα ευρωπαϊκαά  εδαά φη 

γ. Οι Βουά λγαροι και οι Έλληνες συγκρουά ονται στη Μακεδονιάα (κυριάως στη λιάμνη 

των Γιαννιτσωά ν) για το ποιος θα την καά νει δικηά  του οά ταν φυά γουν οι Οθωμανοιά 

αποά  την περιοχηά . 

δ. Οι Έλληνες διωά χνονται αποά  την περιοχηά  της Σμυά ρνης και βριάσκουν καταφυά γιο 

στην Ελλαά δα ως προά σφυγες 

ε. Ξεκιναά  ο Πρωά τος Παγκοά σμιος Ποά λεμος 
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Δραστηριότητα 5: 

Συμπληρωά νουμε τα κεναά  του παρακαά τω αποσπαά σματος με τις καταά λληλες λεάξεις 

ηά  φραά σεις: 

 

Όσο διαρκειά ο Πρωά τος Παγκοά σμιος Ποά λεμος στη Ρωσιάα (χωά ρα της Ανταά ντ), τον 

Οκτωά βριο του 1917 ξεσπαά  …………………………. Οι επανασταά τες, με αρχηγοά  τον 

Λεάνιν, παιάρνουν αποά  τους …………………………… τα μεγαά λα αγροκτηά ματα, τα 

εργοσταά σια, τις τραά πεζες κλπ. και διάνουν τον εάλεγχοά  στο …………………………. 

Κοά μμα, που θεάλει να εξυπηρετηά σει τα συμφεάροντα των φτωχωά ν εργατωά ν και 

αγροτωά ν. 

Η επαναά σταση αυτηά  ονομαά ζεται …………………………… ηά  Κομμουνιστικηά  

Επαναά σταση. (4 λεάξεις) 

 

 

Δραστηριότητα 6: 

Σημειωά νουμε Σ (=σωστοά ) ηά  Λ (= λαά θος) διάπλα αποά  τις παρακαά τω προταά σεις: 

Φράση Σ ή Λ 

Τα σημεριναά  της συά νορα η Ελλαά δα τα εάχει αποά  τοά τε που εάγινε 

ελευά θερο κραά τος.  

 

Η «Μεγαά λη Ιδεάα» ειάναι ο σκοποά ς που ειάχε η Ελλαά δα να μεγαλωά σει τα 

συά νοραά  της, για να βρεθουά ν μεάσα σε αυταά  οι ελληνικοιά πληθυσμοιά 

που ζουά σαν στην Οθωμανικηά  Αυτοκρατοριάα 

 

Ο Ελευθεάριος Βενιζεάλος προετοιμαά ζει την Ελλαά δα για ποά λεμο γιατιά 

θεάλει να καά νει πραγματικοά τητα τη Μεγαά λη Ιδεάα 

 

Ο Πρωά τος Παγκοά σμιος Ποά λεμος μοά νο αναά μεσα σε ευρωπαϊκαά  κραά τη  

Η επαναά σταση στη Ρωσιάα εάγινε για να απελευθερωθουά ν οι Ρωά σοι 

αποά  τους Γερμανουά ς 
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Δραστηριότητα 7: 

 Διαβαά ζουμε το παρακαά τω κειάμενο και τοποθετουά με τις λεάξεις που ειάναι σε 

παρεάνθεση στα κεναά . 

(λάσπη, χαρακώματα, στρατόπεδα, βομβαρδισμούς, στρατιώτες, αρρώστιες) 

 

Η ζωή στο μέτωπο: πόλεμος στα χαρακώματα και νέα όπλα 

Οι αντιάπαλοι στρατοιά ακινητοποιηά θηκαν σε……………….. , δηλαδηά  σε βαθιαά  

χανταά κια που εάσκαψαν στις πεδιαά δες. Σιγαά  σιγαά  τα χαρακωά ματα μεγαά λωσαν και 

εάγιναν σαν…………………………….. . Οι …………………… εάβγαιναν αποά  εκειά μοά νο για να 

καά νουν επιθεάσεις, αλλαά  δυά σκολα οι αντιάπαλοι στρατοιά μπορουά σαν να 

προχωρηά σουν πολυά  και να καταλαά βουν νεάα εδαά φη. Έτσι χαά νονταν πολλεάς ζωεάς 

για λιάγα μοά νο χιλιοά μετρα γη. Στα χαρακωά ματα ζουά σαν εκατονταά δες χιλιαά δες 

στρατιωά τες σε φριχτεάς συνθηά κες: εκτοά ς αποά  τις βροχεάς και τη………………………, τα 

ποντιάκια και τις ψειάρες, πεάθαιναν αποά  ………………….. και επιδημιάες, σκοτωά νονταν 

αποά  τους ελευά θερους σκοπευτεάς και τους …………………………… των αντιάπαλωά ν 

τους. Πολλοιά στρατιωά τες δεν αά ντεξαν ψυχικαά  και καταρρευά σανε. 

 

Δραστηριότητα 8: 

Παρακαά τω υπαά ρχουν τριάα κειάμενα που μιλουά ν για την εποχηά  της καταά ρρευσης 

των αυτοκρατοριωά ν. Διάπλα υπαά ρχουν ανακατεμεάνοι οι τιάτλοι για τα κειάμενα 

αυταά . Διαβαά στε τα και βαά λτε τα στη σειραά  που τους ταιριαά ζει.  

Οι αυτοκρατορίες καταρρέουν 

Παράγραφος  Τίτλος   

1. Στην ποά λη κατοικουά σαν μουσουλμαά νοι, Εβραιάοι, 

χριστιανοιά και πολλοιά αά λλοι. Οι πιο πολλοιά οά μως ηά ταν 

σεφαραδιάτες Εβραιάοι, που μιλουά σαν ισπανοεβραϊκαά  

(λαντιάνο). Καά ποιες εβραϊκεάς οικογεάνειες ηά ταν αποά  τις 

πιο πλουά σιες της ποά λης, και αρκετοιά Εβραιάοι 

Α. Η Οκτωβριανηά  

επαναά σταση 
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ασχολουά νταν με το εμποά ριο. Όμως οι πιο πολλοιά ηά ταν 

εργαά τες. 

2. Τον Οκτωά βριο του 1917 οι μπολσεβιάκοι,1 χωριάς να 

βρουν σοβαρηά  αντιάσταση, παιάρνουν την εξουσιάα: το 

γεγονοά ς αυτοά  ονομαά ζεται Οκτωβριανηά  Επαναά σταση. 

Αμεάσως αποφασιάζουν να σταματηά σουν τον ποά λεμο με 

τη Γερμανιάα και το Μαά ρτιο του 1918 υπογραά φουν τη 

Συνθηά κη του Mπρεστ-Λιτοά φσκ. Παραά λληλα οι 

μπολσεβιάκοι παιάρνουν τα πρωά τα μεάτρα: 

i. Μοιραά ζουν στους ακτηά μονες αγροά τες τη γη των 

γαιοκτημοά νων. 

ii. Καά νουν κρατικεάς τις βιομηχανιάες και τις τραά πεζες. 

Β. Μαρτυριάα ενοά ς 

στρατιωά τη για την 

επιάδραση των 

χημικωά ν αεριάων 

(1915) 

 

3. Ειάναι εάνας θαά νατος που μοιαά ζει με το να πνιάγεται κανειάς 

μεάσα σε ξερηά  αά μμο. Τα συμπτωά ματα ειάναι: τρομεροά ς 

πονοκεάφαλος και φοβερηά  διάψα (αν πιειάς νεροά  πεθαιάνεις 

αμεάσως), σουβλεροά ς ποά νος στους πνευά μονες και βηά χας 

που σε καά νει να βγαά ζεις εάνα πρασινωποά  αφροά  αποά  το 

στομαά χι και τα πνευμοά νια, ωά σπου στο τεάλος χαά νεις τις 

αισθηά σεις σου και πεθαιάνεις. Το χρωά μα του δεάρματος 

αποά  λευκοά  γιάνεται πρασινοά μαυρο και κιάτρινο [...] και τα 

μαά τια ειάναι απλανηά . Ειάναι εάνας διαβολικοά ς τροά πος για να 

πεθαά νει κανειάς. 

Γ. Οι καά τοικοι της 

Θεσσαλονιάκης το 

1912 

 

 

 

  

 
1 μπολσεβιάκοι: μεάλη της αριστερηά ς πτεάρυγας του ρωσικουά  σοσιαλδημοκρατικουά  κοά μματος στις 
αρχεάς του εικοστουά  αιωά να 
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Δραστηριότητα 9: 

Τα δυά ο παρακαά τω κειάμενα γραά φτηκαν την ιάδια μεάρα λιάγο πριν την Οκτωβριανηά  

Επαναά σταση. Το πρωά το το εάγραψε ο προά εδρος της ρωσικηά ς βουληά ς και το 

δευά τερο η γυναιάκα του Τσαά ρου. Και τα δυά ο τα εάστειλαν στον Τσαά ρο για να του 

πουν τι ακριβωά ς συμβαιάνει με τους επανασταά τες.  

 

Πρόεδρος της Βουλής 

Η  καταά σταση  ειάναι  σοβαρηά .  Στην  

πρωτευά ουσα επικρατειά αναρχιάα. Η 

κυβεάρνηση εάχει παραλυά σει·  τα  

δημοά σια  μεάσα  μεταφοραά ς εάχουν 

διαλυθειά· δεν υπαά ρχει απολυά τως καμιαά  

οργανωμεάνη διαχειάριση στα 

αποθεάματα σε φαγητοά  και βενζιάνη. Η 

δυσαρεάσκεια ειάναι διαά χυτη και 

αυξαά νεται συνεχωά ς. Στους δροά μους  

πεάφτει  αά γριο  πιστολιάδι·  

στρατιωτικεάς ομαά δες  πυροβολουά ν  η  

μια  την  αά λλη.  Ειάναι επειάγον καά ποιος 

που εάχει την εμπιστοσυά νη να 

σχηματιάσει νεάα κυβεάρνηση. Δεν πρεάπει 

να υπαά ρξει καμιαά  καθυστεάρηση. Καά θε 

δισταγμοά ς θα ειάναι μοιραιάος. 

Γυναίκα του τσάρου 

Όλη η φασαριάα ξεκιναά ει αποά  αυτουά ς τους 

χασομεάρηδες, καά τι κακοντυμεάνους 

ανθρωά πους, καά τι πληγωμεάνους 

στρατιωά τες, καά τι γυμνασιοκοά ριτσα κτλ., 

που παρασυά ρουν οά λους τους αά λλους. Η 

Λιάλι μιάλησε με καά ποιους αμαξαά δες για να 

μαά θει τι γιάνεται. Της ειάπαν οά τι ηά ρθαν καά τι 

φοιτητεάς και τους  απειάλησαν  οά τι  αν  

εμφανιστουά ν  το  πρωιά στους  δροά μους  θα  

τους  πυροβοληά σουν.  Τι διεφθαρμεάνα 

μυαλαά ! Βεβαιάως οι αμαξαά δες και οι 

μηχανοδηγοιά απεργουά ν αυτηά  τη στιγμηά . 

Αλλαά  λεάνε οά τι τιάποτα δε μοιαά ζει με το 

1905, γιατιά οά λοι σε  λατρευά ουν  και  το  

μοά νο  που  θεάλουν  ειάναι ψωμιά. 

 

Γραά φουμε σε εάνα συά ντομο κειάμενο γιατιά νομιάζουμε οά τι υπαά ρχουν αντιάθετες 

αποά ψεις για το ιάδιο γεγονοά ς. 

 

Η απαά ντησηά  μας μπορειά να ειάναι καά πως εάτσι:  

Ο Πρόεδρος της ρωσικής Βουλής θέλει να πει την αλήθεια στον Τσάρο. Η γυναίκα 

του Τσάρου όμως … Κατά την άποψή μου, … 
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Δραστηριότητες εμπέδωσης και αξιολόγησης  

για το μάθημα της Ιστορίας 

 
Ενότητα 25  

 

 

Δραστηριότητα 1: 

Στην παρακάτω άσκηση σημειώνουμε αν η πρόταση είναι Σωστή (Σ) ή Λάθος (Λ). 

 

- Στις λαϊκές δημοκρατίες της Ανατολικής Ευρώπης υπήρχε ελευθερία στη 
διατύπωση γνώμης. 

- Το Τείχος του Βερολίνου χώριζε το Βερολίνο σε Ανατολικό και Δυτικό. 
- Η κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων προκάλεσε ένα μεγάλο 

μεταναστευτικό ρεύμα προς τη Δύση. 
- Το 1992 στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική 

Κοινότητα (ΕΟΚ). 
- Η Κίνα το 2010 αποτέλεσε τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον 

πλανήτη. 
- Η κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού σε παγκόσμια κλίμακα έχει ως 

αποτέλεσμα την ενίσχυση του κράτους πρόνοιας. 

 

  



ALP Ιστορία - Τέστ Αξιολόγησης82

Ενότητα 25ηALP IΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δραστηριότητα 2: 

Αντιστοιχίζουμε τα στοιχεία της στήλης Α με τα στοιχεία της στήλης Β  

 
Στήλη Α Στήλη Β 

Οι πρώτοι προσωπικοί 
υπολογιστές 

επιτρέπει την ανταλλαγή 
μηνυμάτων με απίστευτη 
ταχύτητα. 

Η χρήση του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου  

είναι η επιστήμη των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  εμφανίσθηκαν κατά τη δεκαετία 
του ’80.  

Η πληροφορική  εμφανίζονται με διάφορες μορφές. 
 

Δραστηριότητα 3: 

Εξηγούμε το νόημα των όρων:  

«παγκοσμιοποίηση»:  ……………………………………………………………………………… 

«νεοφιλελευθερισμός»:  ……………………………………………………………………………… 

«πληθωρισμός»:   ……………………………………………………………………………… 

«πρόσφυγες»:   ……………………………………………………………………………… 

 
Δραστηριότητα 4: 
Τοποθετούμε τα παρακάτω γεγονότα στη σωστή χρονολογική σειρά, αρχίζοντας 
από το παλιότερο. 

 
α) Η Ε.Ο.Κ. άλλαξε όνομα. Μετονομάστηκε σε Ευρωπαϊκή Ένωση. 
β) Εισβολή των Η.Π.Α. στο Ιράκ. 
γ) Πτώση του Τείχους του Βερολίνου. 
δ)Ανάπτυξη των επιστημών της Πληροφορικής και της Τεχνητής 
Νοημοσύνης.  
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Δραστηριότητα 5: 
Απαντάμε στα δύο ερωτήματα (α και β), για την περίοδο της Μεταπολίτευσης: 

 

α. Πού στηρίχτηκε η ελληνική οικονομία;  

(Φράσεις-κλειδιά: αποβιομηχάνιση, υπηρεσίες, τουριστική «βιομηχανία») 

Μπορούμε να απαντήσουμε κάπως έτσι: 

Την περίοδο της Μεταπολίτευσης η ελληνική οικονομία στηρίχτηκε σε δύο τομείς… 

 

β. Πόσο άλλαξαν οι συνθήκες ζωής των Ελλήνων;  

(Φράσεις-κλειδιά: υλική ευμάρεια, κατανάλωση). 

Μπορούμε να απαντήσουμε κάπως έτσι: 

Κατά την Μεταπολίτευση το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων… 

 

Δραστηριότητα 6: 

Συμπληρώνουμε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις με τις λέξεις σε παρένθεση 
(ασφαλείς, ελληνική, ελεύθερα, ευρώ). 

• Οι μετανάστες επιλέγουν _____________________ να μετακινηθούν σε μια ξένη 
χώρα. 

• Ομογενείς ονομάζονται τα πρόσωπα που έχουν ___________________ εθνική 
συνείδηση. 

• Οι πρόσφυγες μετακινούνται γιατί δεν είναι _________________ στη χώρα τους. 
• Η Ελλάδα το 2002 εντάχθηκε στο _____________. 
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Δραστηριότητα 7: 
Σχολιάζουμε την παρακάτω φωτογραφία: 

 

Πηγή: vice.com 

(Φράσεις κλειδιά: ισλαμοφοβία, σεβασμός στη διαφορετικότητα). 

Μπορούμε να απαντήσουμε κάπως έτσι: 

Στη φωτογραφία βλέπουμε μια ομάδα ανθρώπων να κάνει πορεία. Ξεχωρίζει ένα 

μικρό κορίτσι που… Η πορεία είναι ενάντια… 

 

Δραστηριότητα 8: 

Διαβάζουμε προσεκτικά την παρακάτω πηγή. Στη συνέχεια απαντάμε στο 
ερώτημα: ποια μέτρα έλαβε η κυβέρνηση του Π.Α.Σ.Ο.Κ. για την αλλαγή του 
πολιτικού κλίματος; 

Η αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης 

[...] Πήραμε από τη μια πλευρά μια σειρά από μέτρα που έχουν συμβολικό 
χαρακτήρα συλλογικής μνήμης και εθνικής ενότητας, όπως για παράδειγμα η 
αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης ενάντια στην Κατοχή κατά τη διάρκεια του 
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Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Από την άλλη, μια σειρά μέτρα που κλείνουν ένα 
κεφάλαιο της ιστορίας μας που σημαδεύτηκε από τις συνέπειες του εμφύλιου 
πολέμου της δεκαετίας του ’40, όπως για παράδειγμα ο ελεύθερος 
επαναπατρισμός των πολιτικών προσφύγων [...] 
Α. Παπανδρέου, Ομιλία στη συνάντηση των σοσιαλιστών ηγετών, Παρίσι, 23.01.1983. Πηγή: 
Βιβλίο Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου. 
 
Μπορούμε να απαντήσουμε κάπως έτσι:  
Το Π.Α.Σ.Ο.Κ. έλαβε μέτρα για την εθνική ενότητα όπως:  

α) ……………………………………………………………………………………………………………….  

β) ……………………………………………………………………………………………………………….  

 




