ΤΑΞΗ ׃Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στην Ιστορία
(Ρωμαϊκή και Βυζαντινή).
ΘΕΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΑ Α΄
1.Να εξηγήσετε τους όρους « ׃δήμοι», «δυνατοί», «θέματα», «συντεχνίες».
2.α)Να αποδώσετε συνοπτικά το περιεχόμενο της παρακάτω ιστορικής πηγής.
β)Με ποια μέτρα εναντίον των Χριστιανών σχετίζεται;(Πώς αυτά λέγονταν;)
Για ποιους λόγους το ρωμαϊκό κράτος έπαιρνε μέτρα εναντίον των Χριστιανών;
(Ιστορική πηγή υπ’αρ.8,σελ.σχολικού βιβλίου Ιστορίας Β΄Γ/σίου 69).
3.Να ταξινομηθούν οι παρακάτω ιστορικές έννοιες κατά περιεχόμενο σε
πολιτικές,κοινωνικές,οικονομικές,θρησκευτικές, στρατιωτικές ׃
Τίμιος Σταυρός ,ιπποδρομιακές φατρίες , μονοφυσιτισμός ,φορολογία ,απόλυτη
μοναρχία , «Ιουστινιάνειος κώδικας» ,αγροτική τάξη ,κωδικοποίηση νομοθεσίας ,
«στάση» ,εκχριστιανισμός , πολεμική επιχείρηση ,κοινότητες χωριών ,εμπορικά
καραβάνια ,λιθολατρία , «Εγίρα» , «υγρόν πυρ» ,συναυτοκράτορας ,φτωχοί νομάδες ,
εικονομάχοι .
4.α)Ποιους εχθρούς αντιμετώπισε το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος κατά τον 7º αιώνα;
β) Ποιοι αυτοκράτορες ανέλαβαν την απόκρουσή τους; Ποιες ήταν οι κυριότερες
μάχες ή συγκρούσεις;(απλή αναφορά).
5. Ποιες ήταν οι συνέπειες της άλωσης της Κωνσταντινούπολης το 1204 από τους
σταυροφόρους για το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος ;
Σημείωση ׃Να απαντήσετε στις τρεις(3) από τις πέντε(5) ερωτήσεις της ομάδας Α΄.
ΟΜΑΔΑ Β΄
1.Πώς κρίνετε την απόφαση του Μ.Κωνσταντίνου να μεταφέρει την πρωτεύουσα του
Ρωμαϊκού κράτους στην περιοχή του Βυζαντίου;Δικαιώθηκε από τις μεταγενέστερες
εξελίξεις αυτή η επιλογή του; Πώς ονομάστηκε η νέα πρωτεύουσα , πότε ιδρύθηκε ;
2.Ποια ήταν (συνοπτικά) η πολιτική των Ισαύρων αυτοκρατόρων στο θέμα της
λατρείας των εικόνων και πώς την κρίνετε; Ζημιώθηκε ή ωφελήθηκε το Βυζάντιο από
την κρίση που προκάλεσε επί έναν αιώνα η εικονομαχία ;
3.Από ποια στοιχεία συμπεραίνουμε ότι η εποχή της Μακεδονικής δυναστείας(8671056) είναι η πιο ένδοξη της αυτοκρατορίας ;(Συνοπτικά να δοθούν τα στοιχεία).

4.Τί γνωρίζετε για το Σχίσμα ανάμεσα στην Ανατολική και Δυτική Εκκλησία; Ποιες
ήταν οι συνέπειες που προκάλεσε; Μέχρι ποια εποχή ,κατά τη γνώμη σας, «φθάνουν»
οι συνέπειές του;
Σημείωση ׃Να απαντήσετε στις δύο(2) από τις τέσσερις(4) ερωτήσεις της ομάδας Β΄.

