ΤΑΞΗ: Β΄

ΤΜΗΜΑ:

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Ιστορίας–
ΤΑΞΗ Β’
ΟΜΑΔΑ Α
1. Ποιες ήταν οι κοινωνικές τάξεις στην Αρχαία Ρώμη το 2ο αι. π.Χ; Τι ξέρετε για το λαό της
Ρώμης;
2. Ποιοι λόγοι επέβαλαν τη μεταφορά της πρωτεύουσας του Ρωμαικού κράτους από την Ρώμη
στην Κωνσταντινούπολη;
3. Ποια ήταν τα αίτια, οι λόγοι αποτυχίας και οι συνέπειες της στάσης του Νίκα;
4. Με ποιες κυρίως νίκες ο Βασίλειος ο Β΄ ο Βουλγαροκτόνος εξουδετέρωσε τον τσάρο
Σαμουήλ (τόπος- ημερομηνία- αντίπαλοι);
5. Ποιες ήταν οι συνέπειες της άλωσης της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους το 1204; ;
ΟΜΑΔΑ Β
1. Ποιοι ήταν οι Δυνατοί και γιατί αποτελούσαν απειλή για το Βυζαντινό κράτος;
2. Ποιο ήταν το νομοθετικό έργο του Ιουστινιανού; (να αναφερθούν τα έργα ).Γιατί έπρεπε να
γίνει αναθεώρηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας στην εποχή του Ιουστινιανού;
3. Μάχη στο Ματζικέρτ (ημερομηνία, αντίπαλοι, αποτέλεσμα, συνέπειες).
4. Με βάση το κείμενο που ακολουθεί και τις ιστορικές σας γνώσεις να παρουσιάσετε το
κοινωνικό πρόβλημα που προσπάθησαν να λύσουν οι Γράκχοι. Πέτυχε το έργο τους ή όχι
και γιατί;

Να απαντήσετε τρεις (3) ερωτήσεις από την Ομάδα Α΄ και δύο (2) από την Ομάδα Β΄

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Α) 1) Σύμφωνα με το κείμενο, ποια είναι τα συναισθήματα του τηλεθεατή από τις
συνεχείς διακοπές ενός προγράμματος που παρακολουθεί εξαιτίας της συνεχούς
προβολής διαφημίσεων;
(2,5 Μονάδες)
2) Να εντοπίσετε τις παραγράφους του κειμένου («Ωστόσο….προγραμματισμού»)
και να γράψετε ένα πλαγιότιτλο για την καθεμία.
(2,5 Μονάδες)

Β) α) Να βρεις το αντικείμενο των ρημάτων στις παρακάτω φράσεις και να πεις ποια
ρήματα είναι μονόπτωτα και ποια δίπτωτα).
1) Αυτό το παιδί με πότισε πολλά φαρμάκια.
2) Της χάρισαν ένα βιβλίο.
3) Μου μήνυσε ότι θα έρθει.
4) Ο Πρόεδρος της εταιρείας βράβευσε τους υπαλλήλους.
5) Έβαψε μόνος του το δωμάτιο του.
(1,25 Μονάδες)
β) Να διατυπωθούν οι φράσεις με τα ρήματα στον παρατατικό.
1) Αυτά τα θέματα δεν τα εγκρίνει.
2) Με ενδιαφέρει η πλοκή σε ένα πεζογράφημα.
3) Δεν επιτρέπει σε κανένα την τακτοποίηση της βιβλιοθήκης της γιατί τη φροντίζει η
ίδια.
4) Ο μαθητής γράφει απρόσεκτα .
(1,25 Μονάδες)
Γ) α) Να αποδώσεις τις ακόλουθες φράσεις με ένα σύνθετο.
1) Φάρμακο που σταματά τον πόνο.
2) Σπίτι με δύο ορόφους.
3) Αυτός που κρίνει τα όνειρα.
4) Λέξη με δύο συλλαβές.

5) Το πολίτευμα που κυβερνάει (άρχει) ένας.

(1,25 Μονάδες)

β) Να αναλύσετε στα συνθετικά τους τα παρακάτω σύνθετα και να δώσετε τη σημασία
τους.
1) Πενταμελής
2) Λειψυδρία
3) Ανθέλληνας
4) Κάτασπρος
5) Φυγόπονος
(1,25 Μονάδες)
2. Σύνταξη Κειμένου
Να γράψετε ένα κείμενο για την εφημερίδα του σχολείου σας παρουσιάζοντας τα
μειονεκτήματα των διαφημίσεων και προτείνοντας μέτρα για την εξάλειψη των
μειονεκτημάτων αυτών.
(10 Μονάδες)

