ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ
ΤΑΞΗ Β΄
ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΑ Α΄
1) Να δώσετε σύντομους ορισμούς των όρων : λατιφούντια, εικονομαχία,
δυνατοί, διάταγμα των Μεδιολάνων.
2) Γιατί η θέση του Βυζαντίου θεωρήθηκε ιδανική για την ίδρυση της νέας
πρωτεύουσας του Ρωμαϊκού κράτους;
3) Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω φράσεων :
Η Στάση του «Νίκα» ήταν μια ……………………. που ξέσπασε στην
Κωνσταντινούπολη το 532, όταν κυβερνούσε ο …………………….. .
Την αρχή έκαναν οι ………………………. που διαμαρτυρήθηκαν κατά του
αυτοκράτορα στον ………………………. . Μαζί τους ενώθηκαν και οι
………………………….. με συνέπεια η στάση να απλωθεί σε όλη την πόλη.
Τελικά οι στασιαστές απέτυχαν γιατί τους έλειπε η …………………….. και
οι καθορισμένοι …………………… . Συνέπεια αυτού του γεγονότος ήταν η
μείωση της δύναμης των ……………………… και η ενίσχυση της
……………….. .
4) Ποιες είναι οι δυο σημαντικές μάχες των Βυζαντινών με τους Σελτζούκους
Τούρκους, πότε έγιναν και ποια η σημασία τους;
5) Να σημειώσετε σωστό ή λάθος στις παρακάτω φράσεις :
Α) Οι αδελφοί Γράκχοι προσπάθησαν να λύσουν το αγροτικό ζήτημα στη
Ρώμη.
Β) Η τάξη των συγκλητικών περιλάμβανε τους φτωχούς Ρωμαίους πολίτες
που δεν είχαν μόνιμα εισοδήματα.
Γ) Οι βιοτεχνίες στο Βυζάντιο ήταν οργανωμένες σε Συντεχνίες.
Δ) Ο πόλεμος του Ηράκλειου κατά των Περσών τελείωσε με τη νίκη των
Βυζαντινών και την επιστροφή του Τιμίου Σταυρού στην πρωτεύουσα.
ΟΜΑΔΑ Β΄
1) Να κάνετε μια σύντομη κριτική στο έργο του Ιουστινιανού.
2) Ποιες είναι οι συνέπειες του Σχίσματος των δύο εκκλησιών;
3) Να δώσετε τα βαθύτερα αίτια των Σταυροφοριών.
4) …έβγαλε διαταγή (ο Βασίλειος Β΄): οι εισφορές των φτωχών που είχαν
καταστραφεί να πληρώνονται από τους δυνατούς. Ονομάστηκε δε η τέτοιου
είδους είσπραξη «αλληλέγγυον». Όταν δε ο πατριάρχης και πολλοί από τους
αρχιερείς και από τους ασκητές όχι λίγοι τον παρακάλεσαν να σταματήσει αυτό
το παράλογο (!) βάρος, ο βασιλιάς δεν υπάκουσε…
(μετάφραση)
Ιωάννης Σκυλίτζης
«σύνοψις ιστοριών»
Αφού διαβάσετε το παραπάνω απόσπασμα να απαντήσετε στα εξής;
Α) Τι είναι το «αλληλέγγυον».
Β) Ποιος το εφάρμοσε και ποιοι επωφελήθηκαν από αυτό;

