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1.  ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Γ. Φραντζή: �Χρονικό� 
(Κ.Ν.Λ. Α΄ Λυκείου, σσ. 38-41) 

 
2.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 
1.  Εάν συγκρίνετε τον λόγο του Μωάµεθ µε αυτόν του Κωνσταντίνου 
Παλαιολόγου, ποιον κρίνετε ανώτερο από πλευράς περιεχοµένου και γιατί; 

 
2.2. Παραδείγµατα ερωτήσεων σύντοµης απάντησης 
1.  Απαριθµήστε τι υπόσχεται το Κοράνι, κατά τον Φραντζή, σε όσους 
πεθαίνουν σε ιερό πόλεµο. 

2.  Τι υπόσχεται ο Μωάµεθ σε εκείνους που:  
α) θα πεθάνουν κατά την ώρα της µάχης για την κατάληψη της 
Κωνσταντινούπολης; 
β) θα ζήσουν και θα καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη;  

3.  Για ποια ιδανικά αξίζει, κατά τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, να πεθάνουν οι 
υπερασπιστές της Κωνσταντινούπολης; 

4.  Να καταγράψετε τι θα χάσουν σε περίπτωση κατάληψης της 
Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους οι υπερασπιστές της, κατά τον 
Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.  

5.  Πώς χαρακτηρίζει ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος:  
α) την Κωνσταντινούπολη 
β) τη βασιλεία του 
γ) τον Μωάµεθ; 

6.  Με τι παροµοιάζει ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος τον εχθρό;  
 
2.3. Συνδυασµός ερωτήσεων σύντοµης απάντησης και ελεύθερης ανάπτυξης 
1.  Ποια είναι:  
α) τα κίνητρα του τουρκικού στρατού για την κατάληψη της Πόλης; 
β) τα κίνητρα του Βυζαντινού στρατού για την υπεράσπισή της; Να τα 
σχολιάσετε.  
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2.4. Παραδείγµατα ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου 
2.4.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
1.  Η φράση του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου «᾽Εάν διὰ τὰ ἐµά πληµµελήµα-

τα παραχωρήσῃ ὁ Θεὸς τὴν νίκην τοῑς ἀσεβέσιν» = (Αν για τις δικές µου 
αµαρτίες παραχωρήσει ο Θεός την νίκη στους ασεβείς) φανερώνει: 
α) Ευθυνοφοβία και ηττοπάθεια. 
β) Ταπεινοφροσύνη και διάθεση να αναλάβει  τις ευθύνες του σε περίπτωση 
που καταληφθεί η Κωνσταντινούπολη. 
γ) Αυταρχισµό και έπαρση. 

 
2.4.2. Ερωτήσεις σύζευξης 
1.  Σηµειώστε µε βέλος/η την σωστή απάντηση. 1 
Με βάση το κείµενο που διαβάσατε πώς θα χαρακτηρίζατε τον αγώνα:  
• του Κων. Παλαιολόγου   επεκτατικό 

      κατακτητικό 
      δίκαιο αλλά άπελπι 
•  του Μωάµεθ του Β΄   άδικο και άπελπι 

      «Υπέρ πίστεως και πατρίδος» 
      «Υπέρ βωµών και εστιών» 
      εθνικοαπελευθερωτικό 
      επαναστατικό 
      ιµπεριαλιστικό 

 
2.5. Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και ελεύθερης ανάπτυξης 
1.  Συµπληρώστε µε περισσότερες από µία λέξεις τα κενά που υπάρχουν στις 
παρακάτω προτάσεις (οι απαντήσεις βρίσκονται στο κείµενο): Επίσης 
αριθµήστε τις προτάσεις ανάλογα µε την σειρά που εµφανίζονται στο κείµενο. 
...... Ο Κ. Παλαιολόγος χαρακτηρίζει τον Μωάµεθ ως..................................... 
...... Ο Κ. Παλαιολόγος χαρακτηρίζει την Κωνσταντινούπολη ως ................... 
...... Ο Κ. Παλαιολόγος χαρακτηρίζει την βασιλεία του ως.............................. 
...... Ο Κ. Παλαιολόγος παροµοιάζει τον εχθρό µε ........................................... 

                                                 
1  Οι σωστές απαντήσεις είναι περισσότερες από µία σε κάθε περίπτωση. 
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3.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
1.  Πού εντοπίζεται το θρησκευτικό στοιχείο στους λόγους του Μωάµεθ Β΄ και 
του Κ. Παλαιολόγου; 

2.  Να διατυπώσετε την κεντρική ιδέα κάθε λόγου σε ένα κείµενο έκτασης 120 
λέξεων.  

 
4.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
1.  Μια οµάδα µαθητών, αφού µελετήσει τις σύγχρονες προς την Άλωση της 
Κωνσταντινουπόλεως ιστορικές πηγές (βλ. βιβλιογραφία), να παρουσιάσει 
σε δοκίµιο έκτασης 30.000 λέξεων την άλωση της Κωνσταντινούπολης και 
να παρουσιάσει την εργασία της στην τάξη.  
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5.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Κριτήριο για ωριαία γραπτή δοκιµασία 
(45 λεπτά) 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ............................................................................ 
ΤΑΞΗ ..............................    ΤΜΗΜΑ ............................. 
ΜΑΘΗΜΑ:    Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας  

Γ. Φραντζή: �Χρονικό� 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: .............................  
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
1.  Σηµειώστε µε βέλος/η την σωστή απάντηση. 2 
Με βάση το κείµενο που διαβάσατε πώς θα χαρακτηρίζατε τον αγώνα:  
• του Κων. Παλαιολόγου   επεκτατικό 

      κατακτητικό 
      δίκαιο αλλά άπελπι 
•  του Μωάµεθ του Β΄   άδικο και άπελπι 

      «Υπέρ πίστεως και πατρίδος» 
      «Υπέρ βωµών και εστιών» 
      εθνικοαπελευθερωτικό 
      επαναστατικό 
      ιµπεριαλιστικό 

Μονάδες 3 
 

2.  Συµπληρώστε µε περισσότερες από µία λέξεις τα κενά που υπάρχουν στις 
παρακάτω προτάσεις (οι απαντήσεις βρίσκονται στο κείµενο): Επίσης 
αριθµήστε τις προτάσεις ανάλογα µε την σειρά που εµφανίζονται στο κείµενο. 
...... Ο Κ. Παλαιολόγος χαρακτηρίζει τον Μωάµεθ ως..................................... 
...... Ο Κ. Παλαιολόγος χαρακτηρίζει την Κωνσταντινούπολη ως ................... 
...... Ο Κ. Παλαιολόγος χαρακτηρίζει την βασιλεία του ως.............................. 
...... Ο Κ. Παλαιολόγος παροµοιάζει τον εχθρό µε ........................................... 

Μονάδες 4 + 1  

                                                 
2  Οι σωστές απαντήσεις είναι περισσότερες από µία σε κάθε περίπτωση. 
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3.  Η φράση του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου «᾽Εάν διὰ τὰ ἐµά πληµµελήµα-

τα παραχωρήσῃ ὁ Θεὸς τὴν νίκην τοῑς ἀσεβέσιν» = (Αν για τις δικές µου 
αµαρτίες παραχωρήσει ο Θεός την νίκη στους ασεβείς) φανερώνει: 
α) Ευθυνοφοβία και ηττοπάθεια. 
β) Ταπεινοφροσύνη και διάθεση να αναλάβει  τις ευθύνες του σε περίπτωση 
που καταληφθεί η Κωνσταντινούπολη. 
γ) Αυταρχισµό και έπαρση. 

Μονάδες 3 
 
4.  Απαριθµήστε τι υπόσχεται το Κοράνι, κατά τον Φραντζή, σε όσους πεθαί-
νουν σε ιερό πόλεµο. 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 

Μονάδες 3 
 
5.  Εάν συγκρίνετε τον λόγο του Μωάµεθ µε αυτόν του Κωνσταντίνου 
Παλαιολόγου, ποιόν κρίνετε ανώτερο από πλευράς περιεχοµένου και γιατί; 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 

Μονάδες 6 
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