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     ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ        -        ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ        -       ΓΥΜΝΑΣΙΟ «ΒΕΡΓΙΝΑ» ΛΑΡΝΑΚΑΣ  2019 – 2020 

 

Συνεχίζουμε τις δραστηριότητές μας… 

Άνοιξε το βιβλίο και το τετράδιό σου και συνέχισε να εργάζεσαι όπως και στο προηγούμενο κεφάλαιο! 

ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 

ΟΙ ΛΑΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (σελ.14 – 20) 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

            ιερογλυφικά             τροχός             ταρίχευση             Βίβλος             ζιγκουράτ            φαραώ   

                    σφηνοειδής γραφή           Μωυσής             Όσιρις             αλφάβητο        έπος Γιλγαμές  

    
Να κατατάξετε στη σωστή στήλη τις λέξεις του πιο πάνω πλαισίου: 
 

ΣΟΥΜΕΡΙΟΙ ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΕΒΡΑΙΟΙ 

    

    

    

    

 
 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 

Να δικαιολογήσετε την άποψη του αρχαίου ιστορικού Ηρόδοτου ο 
οποίος ονόμασε την Αίγυπτο «δώρο του Νείλου». 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 

     α) Η πέτρινη στήλη του Χαμουραμπί αποτελεί πρωτογενή  
         ή δευτερογενή πηγή της στορίας; Να δικαιολογήσετε  
         την απάντησή σας.   
 

        β) Τι περιλάμβανε ο Κώδικας του Χαμουραμπί; 

        γ) Θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην εποχή μας όσα       
            περιλαμβάνονται στον Κώδικα του Χαμουραμπί; Να 
            δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  
            (πριν απαντήσετε να διαβάστε την πηγή 1 του βιβλίου σας σελ.15 
             που αποτελεί ένα δείγμα από το περιεχόμενο του κώδικα) 
                 

     

        Η πέτρινη στήλη του Χαμουραμπί 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 

     χωρικοί            τεχνίτες                φαραώ  δούλοι       ιερατείο -  κρατικοί υπάλληλοι 

 

    …………………………………….. 

 

     ………………………………….. 

      

      …………………………………….. 

 

       ………………………………………….. 

 

        ……………………………………………….. 

 

 

Με τη βοήθεια του βιβλίου σας σελ. 16 και των σημειώσεων του τετραδίου σας, να τοποθετήσετε στην πιο 

πάνω πυραμίδα τις κοινωνικές τάξεις της αρχαίας Αιγύπτου, επιλέγοντάς τις από το πλαίσιο πάνω από την 

πυραμίδα. 

Στην κορυφή της πυραμίδας να τοποθετηθεί η ανώτερη κοινωνική τάξη και προχωρώντας προς τη βάση της  

πυραμίδας να τοποθετηθούν με τη σειρά οι κατώτερες κοινωνικές τάξεις. 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6 

Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πίστευαν ότι η ζωή συνεχίζεται και μετά τον θάνατο, αν δεν καταστραφεί το νεκρό 
σώμα.  
Σε ποιες ενέργειες τους οδηγούσε η πεποίθησή τους αυτή σε σχέση με τους νεκρούς φαραώ; 
Οι πιο κάτω εικόνες θα σας βοηθήσουν να απαντήσετε. Προσπαθήστε να αναπτύξετε την απάντησή σας, 
αναφέροντας όσες πληροφορίες γνωρίζετε για τις ενέργειες αυτές. 
 

                                        
 
    

                                                       
 

 
 
 

 

 

 



4 
 

ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ        -        ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ        -       ΓΥΜΝΑΣΙΟ «ΒΕΡΓΙΝΑ» ΛΑΡΝΑΚΑΣ  2019 – 2020 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5 

Να σημειώσετε για κάθε πρόταση αν το περιεχόμενό της είναι Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 
Στην περίπτωση που είναι λάθος, να διορθώσετε την πρόταση. 

1. Ο πάπυρος ήταν ένα είδος μετάλλου. 

2. Από το φοινικικό αλφάβητο ξεκίνησε η δημιουργία του ελληνικού αλφάβητου. 

3. Οι Εβραίοι είναι ο πρώτος μονοθεϊστικός λαός στην ανθρώπινη ιστορία. 

4. Η γραφή των αρχαίων Αιγυπτίων ήταν αλφαβητική. 

5. Δύο από τους θεούς στους οποίους πίστευαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ήταν ο Άμον Ρα και ο Όσιρις. 

6. Οι Φοίνικες ασχολήθηκαν κυρίως με το εμπόριο. 

7. Το ιερό βιβλίο των Εβραίων ήταν το Κοράνι. 

9. Οι χωρικοί στην αρχαία Αίγυπτο πλήρωναν βαριές φορολογίες στους κατόχους γης. 

10. Η περιοχή που περιλαμβάνει τη Μεσοποταμία, την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο ονομάζεται 
      Εύφορη Ημισέληνος. 

11. Τα ζιγκουράτ που οικοδομήθηκαν στην περιοχή της Μεσοποταμίας, χρησίμευαν ως αποθήκες. 

12. Οι τάφοι των φαραώ στην αρχαία Αίγυπτο ονομάζονται πυραμίδες. 

13. Οι Σουμέριοι είχαν απόλυτα συγκροτημένες πόλεις. 

14. Το Βαβυλωνιακό κράτος έφτασε στη μεγαλύτερη ανάπτυξή του κατά την εποχή της βασιλείας του  
       Σολομώντα. 

15. Η ταρίχευση είναι η διαδικασία ενταφιασμού (= τοποθέτηση σε τάφο) ενός νεκρού σώματος. 
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Χρήσιμοι σύνδεσμοι για σένα που μελετάς τους λαούς της Εγγύς Ανατολής κατά την Εποχή του Χαλκού είναι οι εξής: 

https://www.youtube.com/watch?v=8mnHlfgHFQ 

https://www.youtube.com/watch?v=XDThjM5Kt5Y 

 

 

Από τις καθηγήτριές σας:       Εποπτεία Υλικού: 

Ελένη Σταύρου Χαραλάμπους (ΒΔ)       Ελένη Σταύρου – Χαραλάμπους (ΒΔ) 

Λεόνη Μεννογιάτη Αργυρού 

Ασπασία Βασιλείου 

Κωνσταντίνα Δειλινού 

Ζωή Ζαπάντη 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8mnHlfgHFQ
https://www.youtube.com/watch?v=XDThjM5Kt5Y

