ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΑΞΗ:
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ Α’
1) Να αντιστοιχίσετε τους όρους της στήλης Α με το σωστό από τη στήλη
Β (δυο περισσεύουν):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Α
Τιβέριος Γράκχος
Οκταβιανός
Αρειανισμός
Βενετοί
Νεαρές
Ακρίτες
Βασίλειος Β’
Σχίσμα

Β
α. Αύγουστος
β. Δήμοι
γ. Ιουστινιανός
δ. Βουλγαροκτόνος
ε. Αγροτικός νόμος
στ .Ιουλιανός
ζ. Αιρέσεις
η. Διγενής
θ. Μ. Κυρουλάριος
ι. Ἰσαυροι
(μον. 4)

2) Μάχη Κλειδί, 1014 : περιγράψτε το γεγονός και τη σημασία του για τη
Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
(μον. 4)
3) Να εξηγήσετε τους όρους που ακολουθούν :δημοσιώνες, απελέυθεροι,
Δήμοι, θέματα (με συντομία).
(μον. 4)
4) Μετά τη ραγδαία εξάπλωση των Αράβων κι ενώ το Βυζάντιο χάνει σε
έκταση, πείτε ποιοι ήταν οι παράγοντες εκείνοι που συνέβαλαν στη
συνοχή και τον εξελληνισμό του.
(μον. 4)
5) Κύριλλος και Μεθόδιος: τι γνωρίζετε για το έργο τους και ποιες κατά τη
γνώμη σας ήταν οι συνέπειες της διάδοσης του Χριστιανισμού στους
Σλαβικούς λαούς της βαλκανικής Χερσονήσου;
(μον. 4)
Από τις πέντε (5) ερωτήσεις της Ομάδας Α’ επιλέξτε και
απαντήστε τις τρεις (3).

ΟΜΑΔΑ Β’
1) Με βάση τις γνώσεις σας από το σχολικό σας βιβλίο να πείτε γιατί
πιστεύετε ότι απέτυχε η μεταρρύθμιση των Γράκχων στην αρχαία Ρώμη

και ποια ήταν η σημασία της αποτυχίας αυτής στην εξέλιξη της πολιτικής
ζωής και του πολιτεύματος.
(μον. 4)
2) Πώς διαμορφώθηκε τελικά η φυσιογνωμία του Βυζαντίου, όσον αφορά
το Χριστιανισμό και τον Ελληνισμό;
(μον. 4)
3) «Το αλληλέγγυον», 1002, Βασίλειος ο Β’ :αφού μιλήσετε για το
περιεχόμενο του νόμου αυτού, να αξιολογήσετε την κοινωνικο‐πολιτική
σημασία του. Ποια είναι η γνώμη σας για τον αυτοκράτορα που τον
εισήγαγε;
(μον. 4)
4) Στο Βυζάντιο η Εκκλησία κατείχε δικαιώματικά τη θρησκευτική
εξουσία και ασκούσε κοινωνικό έργο. Συχνά όμως οι σχέσεις της με το
Κράτος διαταράχτηκαν. Παρουσιάστε τις απόψεις σας για το ζήτημα
αυτό.
(μον. 4)
Από τις τέσσερις (4) ερωτήσεις της Ομάδας Β’ επιλέξτε και
απαντήστε τις δυο (2).
Καλή Επιτυχία!

