
 

 
 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Β΄ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:  3 

ΟΜΑΔΑ A 

Από τις πέντε ερωτήσεις αυτής της ομάδας επιλέγετε τις τρεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 4 

μονάδες. 

1.  Να κάνετε την παρακάτω αντιστοίχιση. 

Στήλη Α                                                                   Στήλη Β 

i)Σλάβοι                α) φύλο ασιατικής καταγωγής με καλή στρατιωτική και πολιτική οργάνωση 

 

ii)Άβαροι               β) νομάδες εγκατεστημένοι στα τέλη του 6ου αιώνα βόρεια του Δούναβη 

 

iii)Βούλγαροι        γ) λαός ουνικής καταγωγής με πανίσχυρη αυτοκρατορία στην Κεντρική Ευρώπη 

(Μονάδες 4) 

2. Να αποδώσετε σύντομα το περιεχόμενο των παρακάτω όρων: Ιερός πόλεμος, Κοράνι, 

σκλαβηνίες, Έτος της Εγίρας 

(Μονάδες 4) 

3. Ποιοι ήταν οι κυριότεροι παράγοντες των αραβικών κατακτήσεων; 

(Μονάδες 4) 

4. Τι ήταν το Ισλάμ και ποιος ήταν ο ιδρυτής του; 

(Μονάδες 4) 

5. Ποιοι ήταν οι πρωτεργάτες της εικονομαχίας; Ποιοι παράγοντες τους επηρέασαν, ώστε να 

εισηγηθούν την εικονομαχία; 

(Μονάδες 4) 

 

 



 

 
 

ΟΜΑΔΑ Β 

Από τις τέσσερις ερωτήσεις αυτής της ομάδας επιλέγετε τις δύο. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 4 

μονάδες. 

1. Ποιες ήταν οι συνέπειες της εικονομαχίας στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και του 

πολιτισμού; 

(Μονάδες 4) 

2. α) Να αναφερθείτε στο έργο του Φωτίου. 

    β) Πώς περιγράφεται η προσωπικότητα του Φωτίου στο παράθεμα που ακολουθεί; 

Η προσωπικότητα του Φωτίου 

Αυτός ο Φώτιος δεν ανήκε στους ταπεινούς και ανώνυμους, αλλά στους ευγενείς από καταγωγή και 

έγκριτους πολίτες και θεωρούνταν ο πιο προκομμένος στην κοσμική σοφία και σύνεση από όλους 

όσοι ασχολούνταν με τα ζητήματα της πολιτείας. Είχε τέτοιες γνώσεις στη γραμματική, την ποίηση, 

τη ρητορική, τη φιλοσοφία, την ιατρική και κάθε σχεδόν κοσμική επιστήμη, ώστε έλεγαν ότι όχι μόνο 

ξεχώριζε απ' όλους τους συγχρόνους του, αλλά συναγωνιζόταν ακόμη και τους αρχαίους. Στο 

πρόσωπο του συνδυάζονταν όλες οι αρετές: το ταλέντο, οι σπουδές, ο πλούτος, με τον οποίο 

αποκτούσε όποιο βιβλίο ήθελε, και πάνω απ' όλα η φιλοδοξία που τον έκανε να ξαγρυπνάει τις 

νύχτες, ασχολούμενος με τη μελέτη των βιβλίων. 

Νικήτας ο Παφλαγών, Βίος Ιγνατίου, J.-P. Migne, Patrologia Graeca, τ. 105 (Παρίσι 1862), στήλη 

509 Β. 

(Μονάδες 4) 

3. Σύμφωνα με το παράθεμα: Ποιος ήταν ο διευθυντής της Σχολής της Μαγναύρας, ποια μαθήματα 

διδάσκονταν και από ποιους; Ποια ήταν η δράση του Βάρδα και ποια τα αποτελέσματα αυτής της 

δράσης;  

Ο Λέων ο Φιλόσοφος και η Μαγναύρα 

    Ο Λέων, καθώς σχόλαζε, εξαιτίας της καθαίρεσης του [από το αξίωμα του μητροπολίτη 

Θεσσαλονίκης], διεύθυνε τη σχολή της Μαγναύρας. Ο μαθητής του Θεόδωρος ήταν επικεφαλής του 

τμήματος της γεωμετρίας, ο Θεοδήγιος της αστρονομίας, και ο Κομητάς της γραμματικής, που 

διδάσκει πώς μιλιούνται σωστά τα ελληνικά. Ο Βάρδας τους έδινε γενναιόδωρες χορηγίες, για να 

καλύπτουν τις ανάγκες τους και, επειδή αγαπούσε τη γνώση, τους επισκεπτόταν συχνά, 

ενθαρρύνοντας τις κλίσεις των φοιτητών τους: μέσα σε λίγα χρόνια έδωσε φτερά στην επιστήμη, που 

σημείωσε αλματώδη πρόοδο. 

Συνεχιστές Θεοφάνη, 4ο βιβλίο, έκδ. I. Bekker, CSHB, Βόννη 1838, 192. 

(Μονάδες 4) 

4. Στρατηγικόν σημαίνει "εγχειρίδιο με οδηγίες για στρατιωτικούς". Ποιες από τις πληροφορίες του 

Στρατηγικού του Μαυρικίου πιστεύετε ότι ήταν χρήσιμες για τη στρατιωτική αντιμετώπιση των 

Σλάβων; 



 

 
 

Συνήθειες Σλάβων 

 Οι Σλάβοι, επειδή ζουν ληστρική ζωή, συνηθίζουν να επιχειρούν επιθέσεις κατά των εχθρών τους 

σε δασώδεις, στενούς και κρημνώδεις τόπους. Χρησιμοποιούν κατάλληλα τις ενέδρες και κάνουν 

ξαφνικές επιθέσεις στη διάρκεια της νύχτας και της μέρας, επινοώντας πολλά μέσα. 

 Οι Σλάβοι είναι εμπειρότατοι στη διάβαση των ποταμών και μένουν καρτερικά μέσα στο νερό. Συχνά 

καταδύονται στα βάθη του νερού και κρατούν στο στόμα τους μακριά κούφια καλάμια που φτάνουν 

στην επιφάνεια του νερού. Ξαπλωμένοι ανάσκελα στα βάθη του νερού αναπνέουν με καλάμια και 

αντέχουν για πολλές ώρες, έτσι που δεν γίνονται αντιληπτοί. 

Στρατηγικόν Μαυρικίου, έκδ. G. T. Dennis-E. 

Gamillscheg (Βιέννη 1981) 374-376. 

(Μονάδες 4) 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο 

μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας 

παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται να γράψετε καμία άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να 

παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.  

4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό. Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.  

5. Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.  

6. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  

7. Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  

8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων. 


