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ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου - Λαοί στον περίγυρο 
του Βυζαντινού κράτους) 

 
 
 

ΟΜΑΔΑ Α 
1. Να συµπληρώσετε τα κενά µε τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις : 
α) Με το ………………………………………………… ο Μεγάλος Κωνσταντίνος αναγνώρισε 
στους χριστιανούς ελευθερία άσκησης της λατρείας τους. 
β) Πρώτος ο Ηράκλειος υιοθέτησε τον τίτλο………………………..µε τη χριστιανική προσθήκη 
«……………………………………». 
γ) Η εξωτερική πολιτική του Ιουστινιανού απέβλεπε στην …………………………………… 
  ………………………….. . 
δ) Το λαµπρότερο κτίριο της βυζαντινής αρχιτεκτονικής στην Κωνσταντινούπολη ήταν η 
…………………………… 
 
 
2. Να δώσετε σύντοµα το περιεχόµενο των παρακάτω όρων : 
• Στρατιωτικά κτήµατα ή στρατιωτόπια 
• Ισλάµ 
 
3. Γιατί ο Μεγάλος Κωνσταντίνος αποφάσισε να ιδρύσει τη νέα πρωτεύουσα του κράτους του 
στη θέση του αρχαίου Βυζαντίου; 
 

4. Γιατί ο Ιουστινιανός αναθεώρησε και κωδικοποίησε το ισχύον ρωµαϊκό Δίκαιο; Ποια ήταν 
η σηµασία του νοµοθετικού του έργου;  

 
5. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της στήλης Β. Δύο  στοιχεία της 
στήλης Β περισσεύουν. 

Στήλη Α Στήλη Β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
1. ανάκτηση του Τιµίου Σταυρού  
2. νίκησε τους Βανδάλους 
3. νίκησε τους Αβάρους  
4. Χριστόγραµµα  
5. ενίσχυση αυτοκρατορικής εξουσίας 
6. στρατηγός-αυτοκράτωρ 
7. αναγνώριση του δικαιώµατος άσκησης της 
χριστιανικής λατρείας 

8. Αγία Σοφία  

α. Ιουστινιανός 
β. Ηράκλειος 

 

 
6. Σε κάθε µία από τις διατυπώσεις που ακολουθούν να δώσετε το χαρακτηρισµό «Σωστό» ή 

«Λάθος». 
α) Άραβες κυριάρχησαν στο εµπόριο της ανατολικής Μεσογείου. 
β) Η Ισλαµική τέχνη απεικονίζει τη µορφή του Θεού. 
γ) Ο Μωάµεθ ήταν οδηγός καραβανιών 
δ) Το Κοράνι απαγορεύει τον πόλεµο προς τους άπιστους. 
 
 
 



 

 2 

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΟΜΑΔΑ Β 
1. Λαµβάνοντας υπόψη σας τον χάρτη να παρουσιάσετε τα αποτελέσµατα της φιλόδοξης 
εξωτερικής πολιτικής του Ιουστινιανού. 
 
 

 
 
 

2. Με τη βοήθεια των παραθεµάτων που ακολουθούν και των πληροφοριών του βιβλίου σας να 
εξηγήσετε ποιοι παράγοντες συνέβαλαν στη νίκη του Ηρακλείου κατά των Περσών. 

 
Δύο αποσπάσµατα του χρονογράφου Θεοφάνη που αναφέρονται στο ξεκίνηµα του Ηρακλείου 
κατά των Περσών. 
(α)  Αυτό το έτος (622)  στις 4 του Απριλίου ο βασιλιάς Ηράκλειος, αφού γιόρτασε το Πάσχα, αµέσως 
τη δεύτερη µέρα (του Πάσχα) το απόγευµα ξεκίνησε κατά της Περσίας. Είχε πάρει, επειδή δεν είχε 
οικονοµικούς πόρους, τα χρήµατα των εκκλησιαστικών ιδρυµάτων ως δάνειο, πήρε και από τη µεγάλη 
εκκλησία (Αγία Σοφία) τα πολυκάνδηλα και άλλα λειτουργικά σκεύη και έκοψε νοµίσµατα πολλά.  
(β) …. πήρε ο βασιλιάς στα χέρια του τη µορφή (εικόνα) του Θεανθρώπου, την οποία δεν είχαν 
ζωγραφίσει χέρια …  και έχοντας πίστη στο θεοζωγραφισµένο αυτό τύπο (εικόνα) έκανε αρχή των 
αγώνων … αφού διαβεβαίωσε το λαό ότι µαζί µ’ αυτούς (τους στρατιώτες του) θ’ αγωνιστεί µέχρι 
θανάτου και σαν τα δικά του παιδιά έτσι θα τους συµπεριφέρεται.  
 
 
3. Λαµβάνοντας υπόψη σας την παρακάτω εικόνα να παρουσιάσετε το ιστορικό γεγονός στο 
οποίο αναφέρεται και τη σηµασία του. 
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Ο Ιππόδροµος ήταν χώρος έκφρασης της λαϊκής βούλησης Δίπτυχο των Λαµπαδίων (αρχές 5ου αι.) 
(Μπρέσια, Χριστιανικό Μουσείο). 
 
 
 
4. Να εξηγήσετε γιατί η δηµιουργία των θεµάτων ενίσχυσε την άµυνα του Βυζαντινού κράτους.   
 
 
 
 
 
 


