


ΜΕΡΟΣ Α΄                                                                                             (ΜΟΝΑΔΕΣ 40)
Αποτελείται από οκτώ (8) ερωτήσεις. 
Να απαντήσετε και στις οκτώ (8) ερωτήσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ  1                                                                                              (μονάδες 4)
Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση.

α. H σωστή ονομασία ενός συνόλου τυπογραφικών στοιχείων της ίδιας
    σχεδίασης (αλφαβήτου, αριθμών και σημείων στίξης) είναι:
      i.    γραμματοσειρά
      ii.   έντονοι χαρακτήρες
     iii.  τυπογραφία       
     iv.  κυρτοί χαρακτήρες 

(μονάδα 1)

β. Το Αιγυπτιακό σύστημα γραφής αποτελείτο από:
       i.    γράμματα
      ii.   σύμφωνα
     iii.  σύμβολα
     iv.  ιερογλυφικά

(μονάδα 1)

γ. Το  Φοινικικό αλφάβητο:
       i.    ήταν εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας
      ii.   αποτελείτο από 22 σύμβολα που παρίσταναν μόνο τα σύμφωνα γράμματα
     iii.  αποτελείτο από 22 σύμβολα που παρίσταναν μόνο τα φωνήεντα γράμματα       
     iv.  αποτελείτο από 22 σύμβολα που παρίσταναν τα σύμφωνα και τα φωνήεντα
                 γράμματα

(μονάδα 1)

δ. Οι χαρακτήρες στην Κινέζικη γραφή γράφονται:
       i.    σε οριζόντιες γραμμές, από τα αριστερά προς τα δεξιά
      ii.   σε κολόνες από πάνω προς τα κάτω, από αριστερά προς δεξιά
     iii.  σε οριζόντιες γραμμές, από δεξιά προς τα αριστερά       
     iv.  σε κολόνες από πάνω προς τα κάτω, από δεξιά προς τα αριστερά

(μονάδα 1)
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α. ............................................................... β. ...............................................................
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6                                                                                               (μονάδες 6)
Να βάλετε σε κύκλο το ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ δίπλα από κάθε πρόταση:                                 

α.   Η Γραμμική Β έχει αποκρυπτογραφηθεί.                                  ΣΩΣΤΟ       ΛΑΘΟΣ

β.   Η Σουμεριακή σφηνοειδής γραφή αναπτύχθηκε στην Κρήτη.  ΣΩΣΤΟ       ΛΑΘΟΣ

γ.   Ο Δίσκος της Φαιστού θεωρείται ως ο «πρόδρομος» 
      της τυπογραφίας.                                                                      ΣΩΣΤΟ       ΛΑΘΟΣ

δ.   Ο πάπυρος έχει ως πρώτη ύλη κατεργασμένο δέρμα ζώου.    ΣΩΣΤΟ       ΛΑΘΟΣ

ε.   Η Ιερογλυφική γραφή ονομάστηκε έτσι από τους Έλληνες,
     επειδή χρησιμοποιόταν αποκλειστικά για ιερές επιγραφές.       ΣΩΣΤΟ       ΛΑΘΟΣ

στ. Το Ελληνικό αλφάβητο θεωρείται η ολοκλήρωση 
      της εξέλιξης του αλφαβήτου.                                                     ΣΩΣΤΟ       ΛΑΘΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ  5                                                                                              (μονάδες 6)
Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω συστήματα γραφής σύμφωνα 
με τη χρονική περίοδο εξέλιξης τους:

Ιερογλυφική γραφή, Κινέζικη γραφή, Γραμμική Β, Σουμεριακή γραφή, Κρητική γραφή, 
Γραμμική Α.

α. ............................................................

δ. ............................................................

β. ............................................................

ε. ............................................................

γ. ............................................................

στ. ............................................................



α. ...............................................................

ε. ...............................................................

γ. ...............................................................

β. ...............................................................

στ. .............................................................

δ. ...............................................................

γράμματα
Κεφαλαία



Πλαίσιο 1

ΜΕΡΟΣ Β΄                                                                                             (ΜΟΝΑΔΕΣ 60)
Αποτελείται από δύο (2) ασκήσεις. 
Να απαντήσετε και στις δύο (2) ασκήσεις.

ΑΣΚΗΣΗ 9                                                                                                (μονάδες 15)
Να επιλέξετε ένα από τα τυπογραφικά στοιχεία που σας δίνονται
παρακάτω και να σχεδιάσετε εντός του Πλαισίου 1 εκείνο που 
είναι περιγραμμισμένο χωρίς ακρεμόνες/πατούρες/προεξοχές. 
Να χρησιμοποιήσετε μολύβι και διαφανές φύλλο σχεδίασης (ριζόχαρτο) 
για την αποτύπωση (αντιγραφή) και ακολούθως να το μαυρίσετε 
με μαύρο πενάκι. 

Κριτήρια Αξιολόγησης:
1. Ποιότητα της εκτέλεσης......................................................................μονάδες 10
2. Σωστή επιλογή του τυπογραφικού στοιχείου ......................................μονάδες05
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Γράμμα Φι (Φ)



Πλαίσιο 2
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Γράμμα Φι (Φ)



ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ
Αυτή η σελίδα δεν αξιολογείται.
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