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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Β’ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 

ΟΜΑΔΑ Α ( Από τις πέντε (5) ερωτήσεις επιλέγετε τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 

4 μονάδες) 

1. Τι ήταν οι Σταυροφορίες και ποιοι παράγοντες επηρέασαν τη διαμόρφωσή τους; 

2. Να επιλέξετε από τη Στήλη Β την ημερομηνία που σχετίζεται με κάθε γεγονός της 

Στήλης Α.  

Στήλη Α Στήλη Β 

1. Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος α. 1453 

2. Ήττα βυζαντινού στρατού από τους 

Τούρκους στο Μυριοκέφαλο της Φρυγίας 

β. 787 

3. Σύνοδος Φερράρας - Φλωρεντίας γ. 1176 

4. Άλωση Κων/πολης από Τούρκους δ. 1438-39 

 

3. Να αναπτύξετε τους όρους: κακώσεις, προνοιάριοι, Σχίσμα, χρυσόβουλο 

 

4. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων: 

 

Η Εικονομαχία δίχασε τον βυζαντινό λαό και είχε ολέθριες συνέπειες στους τομείς της 

____________  _____________ και του _____________. Η _____________ της Ρώμης 

δυσαρεστημένη από τους εικονομάχους αυτοκράτορες, «γύρισε την πλάτη» στο Βυζάντιο, 

απομακρύνθηκε από αυτό και αναζήτησε στήριξη στους ηγεμόνες των __________, που 

ήταν αναδυόμενη τότε πολιτική δύναμη της Δυτικής ___________. Στη διάρκεια της 

Εικονομαχίας απαγορεύτηκε η παράσταση _______  _______     στους τοίχους των 

εκκλησιών και η ανάρτηση εικόνων και διατάχθηκε η καταστροφή τους.  

 

5. Να αντιστοιχίσετε κάθε νούμερο της Στήλης Α με το γράμμα που του αντιστοιχεί από 

τη στήλη Β. (Προσοχή! Δύο στοιχεία από τη Στήλη Β περισσεύουν) 

Στήλη Α Στήλη Β 

1.  Τέταρτη Σταυροφορία      α. φρούριο Ρούμελης 

2.  Σύνοδος της Λυών                                                      β. Μιχαήλ Η’  

3.  Μωάμεθ Β’ Πορθητής                                                         γ. υλικά κίνητρα 
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4.  Διεύθυνση σχολή της Μαγναύρας                                                            δ. θρησκευτικός χαρακτήρας 

 ε. Βάρδας 

 στ. Λέων Φιλόσοφος - Μαθηματικός 

 

ΟΜΑΔΑ Β (Από τις τέσσερις (4)  ερωτήσεις επιλέγετε δύο (2) . Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 

4 μονάδες) 

1. Ποια προνόμια παραχωρήθηκαν στους Βενετούς από τον Αλέξιο Α’ με αντάλλαγμα τη 

συνδρομή τους στην απόκρουση των Νορμανδών της Ιταλίας;   

2. Ποιες ήταν οι κυριότερες συνέπειες της πτώσης του Βυζαντινού Κράτους;  

3. Να απαντήσετε στην ερώτηση συνδυάζοντας την παρακάτω πηγή με τις ιστορικές σας 

γνώσεις: Τι γνωρίζετε για τους ακρίτες και ποιες πληροφορίες μας δίνει το τραγούδι για 

εκείνους αλλά και τις σχέσεις τους με τους Άραβες; 

Το άσμα του Αρμούρη, στ. 33-45 

Εισαγωγή: Το άσμα του Αρμούρη, το οποίο διασώθηκε με την προφορική παράδοση στην 

Κύπρο, είναι ένα σύντομο έπος (αριθμεί περί τους 200 στίχους). Όπως απέδειξε ο βέλγος 

βυζαντινολόγος Ερ. Γκρεγκουάρ (Ο Διγενής Ακρίτας. Η βυζαντινή εποποιΐα στην ιστορίακαι 

την ποίηση, The National Herald, Νέα Υόρκη 1942, 6-9), το άσμα αυτό συντάχτηκε από μαχητή 

του βυζαντινού στρατού και απηχεί τη βαθιά συγκίνηση των Βυζαντινών για την ηρωϊκή 

αντεπίθεση κατά των Αράβων στα μέσα του 9ου αι.: 

Σαρακηνός εστέκετον, στέκει, αναγελά τον: 

«Σαρακηνοί έχουν φαριά, που διώχνουν τους αέρες, 

την φάσαν και την πέρδικαν από πτερού την παίρνουν, 

και τον λαγόν στον ανήφορον από δρομού τον σώνουν, 

κρατούν και κολακεύουν τα και ελεύθερα τα αφήνουν, 

και πάλιν δ’ όταν τους φανεί, τρέχουσι, πιάνουσίν τα, 

και τον Αφράτην ποταμόν ουκ ημπορούν περάσαι. 

Και σύ με το παρίππιν σου θέλεις να τον περάσεις;» 

Το να τ’ ακούσει ο νεότερος, πολλήν μανίαν πήρεν· 

Πτερνιστηρέαν τον μαύρον του, δια να περάσει πέρα. 

Ήτον ο Αφράτης δυνατός, ήτον και βουρκωμένος, 

είχεν και κύματα βαθέα, ήτον και αποχυμένος, 

πτερνιστηρέαν τον μαύρον του κρούει τον και υπάγει. 

Γ. Θ. Ζώρας (επιμ.), Βυζαντινή Ποίησις,  

Βασική Βιβλιοθήκη Αετού, αριθμ. 1,  

Αθήνα χ. χ., 30-31. 

 



Ειρήνη Καραλευθέρη Σελίδα 3 
 

Λεξιλόγιο:  

αναγελώ: περιγελώ, διώχνω: συναγωνίζονται σε ταχύτητα, φαρί: πολεμικό άλογο, φάσα: 

είδος πουλιού, παίρνω από πτερού: κυνηγώ, σώνω από δρομού: προφταίνω τρέχοντας, 

παρίππιν: βοηθητικό άλογο, αποχυμένος: πλημμυρισμένος, πτερνιστηρέα κρούει: χτυπά με 

τα σπιρούνια, μαύρος: μαύρο άλογο. 

4. Μελετήστε με προσοχή το παρακάτω παράθεμα. Συνδυάζοντας τις πληροφορίες που 

διαβάσατε αλλά και τις ιστορικές σας γνώσεις να απαντήστε στην ερώτηση: Ποιες 

υποχρεώσεις είχαν οι στρατιώτες – αγρότες, όταν κηρυσσόταν επιστράτευση;  

Οι υποχρεώσεις του στρατιώτη-αγρότη 

Ένα επικουρικό σώμα του αυτοκρατορικού στρατού ήλθε να καταλάβει το στρατόπεδο 

που ήταν εκεί (κοντά στην πόλη Άμνια της μικρασιατικής Παφλαγονίας), για να ετοιμάσει 

εκστρατεία κατά των Αράβων. Ο χιλίαρχος, ο εκατόνταρχος και ο πεντηκόνταρχος 

προχώρησαν σε φροντισμένη επιθεώρηση, απαιτώντας αδιάκοπα από το πλήθος των 

στρατιωτών να παρουσιάζονται με τα άλογα και τις πολεμικές άμαξές τους.  

Ενώ πλησίαζε η επιθεώρηση, το άλογο του στρατιώτη Μουσούλιου, που ήταν 

πάμφτωχος, καταλήφθηκε αίφνης από κολικούς πόνους και σπασμούς, έπεσε κάτω και 

ψόφησε. Ο στρατιώτης δεν είχε χρήματα να αγοράσει άλλο άλογο και ήλθε σε πολύ δύσκολη 

θέση, ενώ ο εκατόνταρχος τον απειλούσε οργισμένος. 

Βίος Αγίου Φιλαρέτου, έκδ. M.H. Fourmy – M. Leroy, 

Byzantion 9 (1934) 125-127. 

 


