Μινωικός και Μυκηναϊκός Πολιτισμός
Ασκήσεις επανάληψης
1.Κυκλώστε το σωστό:
I.Ο αρχαιολόγος που ανάσκαψε στην Κνωσό το παλάτι του μυθικού βασιλιά Μίνωα
ήταν ο:
Α. Σλήμαν
Β. Έβανς
Γ. Λέψιους
Δ. Φλίντερς Πέτρι

II.Τα «ταυροκαθάψια» ήταν:
Α. ομάδες γυναικείων θεοτήτων
Β. είδος ταυρομαχίας
Γ. θυσίες ταύρων
Δ. αγγεία με μορφή ταύρου

III.Πού δεν υπάρχει ανάκτορο;
Α. στη Φαιστό
Β. στη Ζάκρο
Γ. στα Μάλια
Δ. στην Πραισό

IV.Τα μινωικά ανάκτορα είναι:
Α. Λιτά και επιβλητικά
Β. Δεν είναι οχυρωμένα
Γ. Οχυρωμένα
Δ. Προσανατολισμένα στον άξονα Β - Α

V.Ποιο στοιχείο δεν συνθέτει τον κοινό Μυκηναϊκό πολιτισμό;
Α. θρησκεία
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Β. γλώσσα
Γ. τεχνολογικά επιτεύγματα
Δ. κοινωνική και πολιτική οργάνωση

2. Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε οι προτάσεις να είναι ιστορικά ορθές:
Ο Μινωϊκός πολιτισμός πήρε το όνομά του από τον μυθικό βασιλιά………………….
Ιερό δένδρο στην μινωϊκή θρησκεία ήταν η …………..
Τα ωραιότερα αγγεία των Μινωϊτών είναι τα πολύχρωμα………………………..
Ο ……………………………ανέσκαψε την ακρόπολη των Μυκηνών.
Ο μυκηναϊκός πολιτισμός δανείστηκε από τους Μινωίτες …………………………..,
…………………………. και την……………………………….
Η Γραμμική β είναι γραφή……………………….
Η κατάρρευση του μυκηναϊκού
…………………………….,
γ)…………………………………..
Οι Μυκηναίοι λάτρευαν
θεό…………………..

τους

πολιτισμού πιθανόν οφείλεται
β)…………………………….
……………………………..

εκτός

σε

από

α)
και
τον

Οι
θολωτοί
τάφοι
αποτελούνται
από……………………………..,
τον……………………………..και την ……………………………
Οι Μυκηναίοι κάλυπταν τα πρόσωπα των νεκρών βασιλιάδων τους με
χρυσές…………………………….

3.Να συνδέσετε με μια γραμμή τις λέξεις που έχουν σχέση:
Κνωσός

Μινωϊκή Κρήτη

Γραμμική γραφή β΄

Ανάκτορο

Κυκλώπεια

Παρακμή μυκηναϊκού πολιτισμού

Ρυτά

Βέντρις

Κάθοδος των Δωριέων

αγγεία

Προθάλαμος

Κοινός μυκηναϊκός πολιτισμός

Κοινή θρησκεία

Έβανς

Γραμμική γραφή Α΄

τείχη
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4.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ
➢ Μέσα στα μινωικά ανάκτορα ζούσε μόνο ο βασιλιάς με την οικογένειά του.
………………..
➢ Τα μινωικά ανάκτορα ήταν οχυρωμένα. …………………
➢ Η Γραμμική γραφή Α’ δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί. ………………..
➢ Οι Μινωίτες λάτρευαν τους θεούς τους σε μεγάλους λαμπρούς ναούς.
………………
➢ Τα ρυτά είναι αγγεία που κυρίως απεικονίζουν κεφάλια ζώων……………
➢ Οι μινωικές τοιχογραφίες απεικονίζουν κυρίως θέματα εμπνευσμένα από την
φύση και χρησιμοποιούν έντονα χρώματα……………
➢ Τα μυκηναϊκά ανάκτορα έχουν πολύ πιο σύνθετα σχέδια από τα αντίστοιχα
μινωικά………………
➢ Οι δήμοι της μυκηναϊκής κοινωνίας ήταν οι γεωργοί και οι δούλοι των
οικισμών…….
5. Να κατασκευάσετε μια πυραμίδα που σε αυτή να παρουσιάζεται η δομή της
μυκηναϊκής κοινωνίας.

Βήματα που θα ακολουθήσουν οι μαθητές:
1) Να διαβάσετε τις σελίδες 23-32 του βιβλίου της Αρχαίας Ιστορίας (εξώφυλλο:
κόκορας) που αφορούν τις ενότητες «Μινωικός Πολιτισμός» και «Μυκηναϊκός
Πολιτισμός» Στις σελίδες αυτές περιλαμβάνονται και πηγές οι οποίες είναι σε πλαίσια
και εικόνες με λεζάντες. Να διαβαστούν κι αυτά.
2)Στην ιστοσελίδα του σχολείου μας και στην ομάδα ιστορία της τάξης σας στο teams
υπάρχει αναρτημένο υλικό (παρουσιάσεις power point με τα σημαντικά σημεία των
ενοτήτων «Μινωικός και Μυκηναϊκός πολιτισμός» και φυλλάδια με τα σημαντικά
σημεία των ενοτήτων, ούτως ώστε να βοηθηθείτε, καθώς επίσης και φύλλο εργασίας
το οποίο πρέπει να λύσετε).
3)Πρέπει να λύσετε τις ασκήσεις και να τις στείλετε στα e mail των διδασκόντων ή
στα viber τους μέχρι την Παρασκευή 24/04/2020.
4)Οι καθηγήτριες θα διορθώσουν τις απαντήσεις και θα δώσουν ανατροφοδότηση
στους μαθητές.
Α1: Κατερίνα Ιωακείμ kat_ioakim@hotmail.com
Α2 και Α3: Αρετή Λοΐζου loizouareti@yahoo.com
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