ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ.
ΤΑΞΗ Β’.

ΘΕΜΑΤΑ:
ΟΜΑΔΑ Α.
{ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ 3 ΑΠΟ ΤΑ 5 ΘΕΜΑΤΑ }
1. Να δώσετε έναν ορισμό για καθένα από τους παρακάτω όρους που
να αποδίδει με συντομία το περιεχόμενο του.
Χριστόγραμμα – Ακρίτες – Στρατιωτόπια – Παιδομάζωμα
2. Να χαρακτηρίσετε με Σ ή Λ το περιεχόμενο των παρακάτω
προτάσεων και να διορθώσετε το λάθος με το αντίστοιχο ορθό.
Α) Ο Ιουστινιανός υιοθέτησε τον τίτλο «βασιλεύς» με τη χριστιανική
προσθήκη «πιστός εν χριστώ».
Β) Η ανεικονική τεχνοτροπία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά για
τη διακόσμηση των χριστιανικών ναών.
Γ) Στη μάχη του Κοσσυφοπεδίου (1389) οι Λατίνοι νικήθηκαν και
αναγνώρισαν την Οθωμανική επικυριαρχία.
Δ) Ο Αλέξιος ο Α’ έδωσε με το χρυσόβουλο, το 1082, προνόμια στους
Δυτικούς.
3. Να συνδέσετε τα στοιχεία της στήλης Α με τα αντίστοιχα τους της
στήλης Β.
1. Α’ Άλωση Κων/πολης (1204)
2. Η ένωση των δύο εκκλησιών
υπογράφτηκε στη Σύνοδο της
Φερράρας – Φλωρεντίας.
3.
Ήττα
Βυζαντινών
στο
Μυριοκέφαλο της Φρυγίας. (1176)
4. Κήρυξη εικονομαχίας
5. Ίδρυση Σχολής Μαγναύρας

Α) Ιωάννης Τσιμισκής
Β) Ηράκλειος
Γ) Μιχαήλ Γ’
Δ) Ιουστινιανός
Ε) Λέων Γ’
Ζ) Μανουήλ Α’
Η) Ιωάννης Η’
Θ) Αλέξιος Δ’ Άγγελος

4. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις
ιστορικό νόημα της περιόδου.

που αποδίδουν σωστά το

Ο αυτοκράτορας …..-1-…….ο Α’ υπόγραψε το Διάταγμα
των …..-2-….., το …..-3-….., ενώ το 325 μ.Χ. συγκάλεσε την ..-4-….
Σύνοδο στη ……-5-….. της Βιθυνίας. Εκεί καταδικάστηκε η αίρεση
του …..-6-….. !!!
5. Ι] Ποιος ήταν ο λόγος της παραχώρησης του χρυσόβουλου (1082)
στους Δυτικούς?
ΙΙ] Ποια προνόμια τους παραχωρούσε?
ΟΜΑΔΑ Β.
{ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ 2 ΑΠΟ ΤΑ 4 ΘΕΜΑΤΑ }
1. Για ποιους λόγους ο θεματικός στρατός ήταν πιο αξιόμαχος και
αποτελεσματικός από το μισθοφορικό?
2. Ποιες ήταν οι κυριότερες αιτίες της επέκτασης των Αράβων και
ποια η συμβολή τους στην ανάπτυξη του παγκόσμιου
εμπορίου? Για την απάντηση σας να λάβετε υπόψη και το
παράθεμα (1).
3. Ι] Ποιοι παράγοντες επηρέασαν τους Ισαύρους για να
εισηγηθούν την Εικονομαχία?
ΙΙ] Ποια ήταν τα κυριότερα επιχειρήματα των εικονομάχων και
των εικονολατρών σύμφωνα με τις ιστορικές σας γνώσεις και
τα παραθέματα (2) και (3)?
4. Πως κρίνετε την εξωτερική πολιτική του Ιουστινιανού και τι
συνέπειες (θετικές – αρνητικές) είχε?
{ Κάθε θέμα βαθμολογείτε με 4 μονάδες. }

ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ:
(1)
Εμπορική επιστολή, σταλμένη από την Αλεξάνδρεια στο Παλαιό Κάιρο.
(τέλη 11ου αι.)
Παρακαλώ, λάβε υπόψη ότι δεν υπάρχουν πιπέρι, κανέλα και
ζιγγίβερι (τζίντζερ, είδος αρωματικής ρίζας) διαθέσιμα στο παζάρι της
Αλεξάνδρειας. Αν έχεις από αυτά, κράτησέ τα, γιατί οι ρωμαίοι έμποροι
μόνο αυτά αναζητούν με πάθος.
Όλοι οι ρωμαίοι έμποροι είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν για το Παλαιό
Κάιρο. Περιμένουν μόνο την άφιξη δύο πρόσθετων πλοίων από την
Κωνσταντινούπολη.

(2)
Επιχειρήματα των εικονολατρών.
Εφόσον προσκυνώ και σέβομαι το σταυρό και τη λόγχη, τον
κάλαμο και το σπόγγο, με τα οποία οι θεοκτόνοι Ιουδαίοι προσέβαλαν
και σκότωσαν τον Κύριό μου, γιατί όλα αυτά στάθηκαν όργανα του
έργου της σωτηρίας των ανθρώπων, πώς να μην προσκυνήσω και τις
εικόνες που κατασκευάζουν οι πιστοί με αγαθή προαίρεση και με σκοπό
τη δοξολογία και την ανάμνηση των παθημάτων του Χριστού; Και
εφόσον προσκυνώ την εικόνα του σταυρού που κατασκευάζεται από
οποιοδήποτε υλικό, πώς να μην προσκυνήσω την εικόνα του Χριστού
που κατέστησε σωτήριο τον σταυρό; Ότι δεν προσκυνώ την ύλη είναι
φανερό, διότι, αν καταστραφεί το εκτύπωμα ενός σταυρού που είναι
κατασκευασμένος από ξύλο, παραδίδω το ξύλο στη φωτιά. Το ίδιο
συμβαίνει και με το ξύλο των εικονισμάτων, όταν αυτά καταστραφούν.

(3)
Επιχειρήματα των εικονομάχων.
Οι εικόνες αναπληρώνουν τα είδωλα και άρα αυτοί που τις
προσκυνούν είναι ειδωλολάτρες […..]. Όμως δεν πρέπει να προσκυνούμε
κατασκευάσματα των ανθρώπινων χεριών και κάθε είδους ομοίωμα [….].
Πληροφόρησέ με ποιος μας κληροδότησε αυτή την παράδοση,
δηλαδή να σεβόμαστε και να προσκυνούμε κατασκευάσματα χεριών ενώ
ο Θεός απαγορεύει την προσκύνηση, και εγώ θα συμφωνήσω ότι αυτό
είναι νόμος του Θεού.

