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ημΕΡόμηνια: ........................................................................................................
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https://www.i-learn.gr

A. Αντιστοίχισε τα πρόσωπα με τις ενέργειες.

Άλπ - Αρσλάν • • Αρχηγός των Μογγόλων

Ταρμερλάνος • • Τελευταίος αυτοκράτορας

Μωάμεθ Β’ • •
Πολιόρκησε την 
Κωνσταντινούπολη

Ουρβανός • •
Αρχηγός των Οθωμανών 
Τούρκων

Κωνσταντίνος  
Παλαιολόγος • •

Αρχηγός των Σελτζούκων 
Τούρκων

Μουράτ Α’ • •
Ανέλαβε την άμυνα  
της Πόλης

Ιωάννης Ιουστινιάνης • •
Ούγγρος μηχανικός που 
κατασκεύαζε όπλα
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B.    Να απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις.

Τι γνωρίζεις για κίνημα των Ζηλωτών;

 
Τι γνωρίζεις για τους ενωτικούς και ανθενωτικούς;

γ.   Διάβασε και κύκλωσε το Σωστό αν είναι σωστό ή το Λάθος 
αν είναι λάθος.

1.
Ο Μιχαήλ ο Παλαιολόγος, στέφτηκε αυτοκράτορας 
στον ναό της Αγίας Σοφίας από τον Πατριάρχη 
Αρσένιο.

2.
Η Θεσσαλονίκη ήταν σπουδαίο οικονομικό και 
πνευματικό κέντρο της αυτοκρατορίας.
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3.

Οι Ζήλωτες απομάκρυναν με τη βία τους 
ευγενείς από την πόλη, λεηλάτησαν και 
δήμευσαν τις περιουσίες τους και ανέλαβαν αυτοί 
τη διοίκησή της.

4.
Οι Οθωμανοί Τούρκοι ήταν σκληροί πολεμιστές 
και φανατικοί Μουσουλμάνοι.

5.
Στο πρώτο διάστημα της βασιλείας του 
Κωνσταντίνου ηρέμησαν και οι διαμάχες 
ανάμεσα στους ενωτικούς και τους ανθενωτικούς.

6.
Στις 6 Απριλίου ο Μωάμεθ έστειλε μήνυμα στον 
Κωνσταντίνο ζητώντας του την παράδοση της 
πρωτεύουσας κι ο αυτοκράτορας υποχώρησε.

7.
Με το παιδομάζωμα οι Οθωμανοί Τούρκοι 
δημιούργησαν τάγματα γενιτσάρων.

8.

Στις 20 Απριλίου 3 μεγάλα γενοβέζικα καράβια 
και μια βυζαντινή φορτηγίδα με κυβερνήτη 
τον Φλαντελά φορτωμένα με σιτάρι, εφόδια και 
πολεμιστές έφτασαν στην Προποντίδα.

9.
Από την κερκόπορτα, μια μικρή πύλη του 
εσωτερικού τείχους, που βρέθηκε ανοιχτή μπήκε 
στην Πόλη μια μεγάλη ομάδα γενιτσάρων.

10. Ο Μουράτ Β’ κατάφερε να πολιορκήσει την Πόλη.



4
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Δ.  Κύκλωσε το σωστό κουτάκι.
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1. Τον Μάρτιο του 1453 ο τουρκικός στρατός που ξεπερνούσε τις 
____________, άρχισε να συγκεντρώνεται γύρω από τα τείχη.

πενήντα χιλιάδες άντρες εβδομήντα χιλιάδες άντρες

εξήντα χιλιάδες άντρες ογδόντα χιλιάδες άνδρες

2. Το καλοκαίρι του ________ ο στρατηγός του Αλέξιος Στρατηγόπουλος 
κατάφερε να μπει στην Πόλη από αφύλαχτο άνοιγμα των τειχών 
και να την καταλάβει χωρίς καμία αντίσταση των Φράγκων.

1261 1221

1621 1421

5. Οι πολιορκημένοι αποκρούουν τις επιθέσεις και καίνε τους πύργους 
και τους αναρριχώμενους με _________________.

υγρό πυρ φωτιά

καυτό λάδι πυρίτιο

3. Οι Σελτζούκοι Τούρκοι ανεμπόδιστοι σχεδόν κατέκτησαν ολόκληρη 
τη Μικρά Ασία και έφτασαν ως την __________, την οποία έκαναν 
πρωτεύουσά τους.

Άγκυρα Προύσα

4. Λίγα χρόνια αργότερα ο σουλτάνος _________, διάδοχος του Μουράτ Α’ 
πολιόρκησε στενά την Κωνσταντινούπολη, θέλοντας να την κάνει 
πρωτεύουσα του κράτους του.

Μουράτ Β’ Βαγιαζήτ
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6. Ο αυτοκράτορας _______________ πέθανε τι 1448, πριν ολοκληρώσει 
την προσπάθειά του για την ένωση των εκκλησιών, αφήνοντας το 
θέμα αυτό σε εκκρεμότητα και τον λαό σε αναταραχή.

Ιωάννης Η’ Παλαιολόγος Ιωάννης Ι’ Παλαιολόγος

8. Στη μάχη της Άγκυρας το 1402 οι Τούρκοι νικήθηκαν και 
ο Βαγιαζήτ πιάστηκε αιχμάλωτος. Για ________ οι Τούρκοι δεν 
ενόχλησαν ξανά το Βυζάντιο.

δέκα χρόνια είκοσι χρόνια

7. Οι Μόγγολοι με αρχηγό τους τον ________ λεηλάτησαν και αφάνισαν 
τα πάντα στο πέρασμά τους.

Ταμερλάνο Βαγιαζήτ

9. Οι Ζηλωτές απομάκρυναν με τη βία τους ευγενείς από την πόλη, 
λεηλάτησαν και δήμευσαν τις περιουσίες τους και ανέλαβαν 
αυτοί τη διοίκησή της. Η «_____________» τους, όπως την ονόμασαν, 
διοίκησε τη Θεσσαλονίκη επτά χρόνια.

δημοκρατική κυβέρνηση φιλελεύθερη κυβέρνηση
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  Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου.

δούλεψα 
έξυπνα

ήταν 
εύκολο!

κουράστηκα 
πολύ

ήταν 
δύσκολο!

Ε.  Συμπλήρωσε τις παρακάτω λέξεις στο κείμενο. 

Οθωμανοί Τούρκοι, Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, εξισλαμιστούν, 
θησαυρούς, Θεσσαλονίκη, Φράγκοι, Μιχαήλ Η´, ο Παλαιολόγος, 

Μουσουλμάνοι, Αξιού ποταμού, Θερμαϊκού, Μωάμεθ Β´, 14ου αιώνα

 •  Οι ________________ που κυρίευσαν την Κωνσταντινούπολη, αφού τη 
λεηλάτησαν για πολύ καιρό και πήραν τους ____________ της, άρχισαν 
πλέον να μην ενδιαφέρονται γι’ αυτή. Ο ______________________, που ήταν 
αυτοκράτορας της Νίκαιας, δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Με 
μυστική εντολή δικοί του άνθρωποι παρακολουθούσαν μέρα-νύχτα την 
πόλη αναζητώντας τρόπο να μπουν σ’ αυτή κρυφά και να την πάρουν δίχως 
πόλεμο.

•  Η _________________ ήταν σπουδαίο οικονομικό και πνευματικό κέντρο της 
αυτοκρατορίας. Η θέση της στον κόλπο του Θερμαϊκού και στην εύφορη 
κοιλάδα του ___________________ την έκανε σταυροδρόμι των στεριανών και 
των θαλάσσιων εμπορικών δρόμων και της έδωσε φήμη και πλούτη.

•  Στα μέσα του ____________ ένας νέος εχθρός, οι ______________, εμφανίστηκαν 
στα ανατολικά σύνορα της αυτοκρατορίας. Ήταν σκληροί πολεμιστές και 
φανατικοί _________________. Τους πληθυσμούς που αντιστέκονταν στο 
πέρασμά τους, τους ανάγκαζαν ν’ αλλάξουν πίστη και να _________________.

•  Ο νέος σουλτάνος ________________ διαβεβαίωσε τη βυζαντινή πρεσβεία, που 
παραβρέθηκε στην ενθρόνισή του στην Αδριανούπολη, ότι θα σεβαστεί τις 
συνθήκες που ο πατέρας του είχε κάνει με τον _____________________________. 
Από τον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησής του όμως, όλες οι ενέργειές του 
έδειχναν πως προετοιμάζεται για την πολιορκία και την Άλωση της Πόλης.


