ΙΣΤΟΡΙΑ E΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ONOMA:......................................................................................................................

Επαναληπτικό Διαγώνισμα

4ης Ενότητας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:........................................................................................................

ΒΑΘΜΟΣ:................................................ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:. .............................................................................................................................
https://www.i-learn.gr

A. Διάβασε σωστά και κύκλωσε τη σωστή απάντηση:

1. Στις αρχές του 7ου αιώνα αυτοκράτορας στο Βυζάντιο
έγινε ο:

Ηράκλειος

Πατριάρχης Σέργιος

2. Τον 9ο αιώνα οι Βούλγαροι, με αρχηγό τους τον ______________,
έκαναν επιδρομή στη Θράκη κι έφτασαν ως και την
Κωνσταντινούπολη.
Βόγορη

Κρούμο

Συμεών

Σαμουήλ

3. Ο Βόγορης βαφτίστηκε χριστιανός και πήρε το όνομα
____________.

Γαβριήλ

Μιχαήλ

Κωνσταντίνος

Πέτρος

1

ΙΣΤΟΡΙΑ E΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
https://www.i-learn.gr

Β. Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις.
1. Γιατί το έργο του Κύριλλου και του Μεθόδιου θεωρείται πολύ
σημαντικό;

2. Τι έκαναν οι Βυζαντικοί για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα
φύλαξης των συνόρων του κράτους;

3. Τι γνωρίζεις για τους Ακρίτες;
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Γ. Συμπλήρωσε τα κενά με τις παρακάτω λέξεις.
Ακάθιστο ύμνο, τείχη, Παναγία, Σέργιος, Τίμιο σταυρό,
μονόξυλα, στόλο, Βώνος, Χοσρόη, στρατό, Ηράκλειος,
Άβαρους, Άβαρους
Στο Βυζάντιο στις αρχές του 7ου αιώνα αυτοκράτορας έγινε ο
_______________________ ο οποίος βρήκε την αυτοκρατορία σε
δύσκολη κατάσταση και άδεια τα ταμεία του κράτους. Την κατάσταση
βοήθησε ο πατριάρχης ____________________ δίνοντας χρήματα και
πολύτιμα σκεύη της εκκλησίας . Ο νέος αυτοκράτορας μπόρεσε να
οργανώσει το __________________, το _________________, επισκεύασε
τα _______________ και έκλεισε ειρήνη με τους ___________________.
Τώρα που ήταν πιο έτοιμος, ξεκίνησε εκστρατεία εναντίον των
Περσών, οι οποίοι με αρχηγό τους τον ________________________
είχαν κατακτήσει πολλές περιοχές της αυτοκρατορίας και είχαν
πάρει τον _________________________ . Στη δεύτερη εκστρατεία το
626 μ.Χ. οι Πέρσες αιφνιδιαστικά - αφού συννενοήθηκαν με τους
___________________ - πολιόρκησαν την Κωνσταντινούπολη από
στεριά και θάλασσα. Ο πατριάρχης και ο μάγιστος ______________
ανέλαβαν την υπεράσπιση της Πόλης και πολεμώντας γενναία
απέκρουσαν όλες τις επιθέσεις και κατάφεραν να βυθίσουν
τα __________________ των εχθρών. Τη σωτηρία της Πόλης οι
κάτοικοι την απέδωσαν στην ______________________ και όρθιοι
ύμνησαν την Υπερμάχο Στρατηγό» ψάλλοντας προς τιμήν της τον
_____________________________ .
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Δ. Γράψε μέσα στο κουτάκι αν η πρόταση είναι Σωστή ή Λάθος.
1.

 ι γειτονικοί λαοί ανάμεσα στον 7ο και 11ο αιώνα
Ο
παραβίαζαν τα σύνορα και πολιορκούσαν την
Πόλη από στεριά και θάλασσα

2.

Οι Βυζαντινοί οχύρωναν την πόλη τους και κατάφεραν
να αντιμετωπίσουν τους γειτονικούς λαούς με
πολεμικά, οικονομικά και διπλωματικά μέσα.

3.

Ο Ηράκλειος βρήκε τα ταμεία του κράτους άδεια και
χωρίς χρήματα δεν μπορούσε να οργανώσει στρατό
και στόλο.

4.

Ο Πατριάρχης Σέργιος και ο μάγιστος Βώνος
πρόσφεραν χρήματα στους Αβάρους για να
τηρήσουν τη συνθήκη ειρήνης και αυτοί το δέχτηκαν.

5.
6.
7.

Οι μακροχρόνιοι πόλεμοι ανάμεσα στους Πέρσες και
στους Βυζαντινούς εξάντλησαν και τα δυο κράτη.
Διάφοροι λαοί έκαναν επιδρομές και λεηλατούσαν τις
ανατολικές και βυζαντινές περιοχές.
Στους Ακρίτες έδιναν δωρεάν γη για καλλιέργεια,
άλογα και πανοπλίες για τους πολέμους και τους
απάλλαζαν από τους φόρους.

8.

Πολλοί Σλάβοι εγκαταστάθηκαν στη νότια Βαλκανική
στις αρχές του 8ου αιώνα και ενσωματώθηκαν στους
Βυζαντινούς πληθυσμούς και στον τρόπο ζωής τους.

9.

Ο πατριάρχης Φώτιος ανέθεσε την αποστολή στον
Κύριλλο και Μεθόδιο, οι οποίοι μιλούσαν τη σλαβική
γλώσσα.

Οι Ρώσοι είναι ο αρχαιότερος χρονικά λαός που έγινε
10.  «γείτονας» των Βυζαντινών.
Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου.

δούλεψα
έξυπνα

ήταν
εύκολο!

κουράστηκα
πολύ

ήταν
δύσκολο!
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