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Από τα πέντε θέματα απαντάτε στα τρία
1. Να εξηγήσετε τους όρους δήμοι, αιρέσεις, πρόνοια, κλέφτες-αρματολοί.
2. Πότε και πώς έγινε η πολιορκία και η Άλωση της Κωνσταντινούπολης .
3. Ποια ήταν η νομοθετική δραστηριότητα των Μακεδόνων. Τι πέτυχαν με τους νόμους αυτούς.
4. Να συμπληρωθούν τα κενά με την κατάλληλη λέξη
- Το __________ ___ ___________ που βασίστηκε στη συμφωνία __________ και ___________
αναγνώρισε στους χριστιανούς ελευθερία άσκησης της λατρείας τους και έτσι εξίσωσε τα
δικαιώματά τους με αυτά των άλλων θρησκειών του Ρωμαικού κράτους.
- Η αποστολή εκχριστιανισμού των Σλάβων ανατέθηκε στους δύο αδελφούς από τη Θεσσαλονίκη
_____________ και __________. Ο ___________ δημιούργησε ένα __________ __________.
- Η φεουδαρχική κοινωνία αναγνώριζε τρεις τάξεις τους __________ της ____________,
τους ___________ του ____________ και τους __________ της ___________.
- Αποκορύφωμα των ανακαλύψεων υπήρξε ο περίπλους της γης από τον _________ ___________
έτσι αποδείχτηκε για πρώτη φορά ότι η γη ________ _________.
5.
-

Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες.
Η Μόσχα θεωρήθηκε ως η ‘’Γ΄ Ρώμη’’
Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός ήταν εικονομάχος
Οι Νεαρές ήταν κόρες του Ιουστινιανού
Στη μάχη του Ματζικέρτ (1071) οι Σελτζούκοι νίκησαν τους Βυζαντινούς
Οι Βυζαντινοί νίκησαν στη μάχη στο Μυριοκέφαλο της Φρυγίας (1176) με αποτέλεσμα να
ανακόψουν την πορεία των Σελτζούκων.
Η Μυριόβιβλος περιείχε φιλολογικά δοκίμια του Φωτίου.
Η σημαντικότερη τεχνολογική εφεύρεση του Βυζαντίου ήταν το υγρό πυρ.
Ο οικουμενικός άνθρωπος ήταν ο στόχος της ανθρωπιστικής αγωγής.

ΟΜΑΔΑ Β΄

Από τα τέσσερα θέματα απαντάτε στα δύο.
1. Να αναφερθείτε στον ρυθμό, τους αρχιτέκτονες και την οικοδόμηση του ναού της Αγίας Σοφίας
και να αιτιολογήσετε την άποψη ότι αποτελεί σύμβολο όχι μόνο του μεσαιωνικού αλλά και του
νεότερου ελληνισμού.
2. Η γεωργική παραγωγή κατά τον 11ο αι. στη Δυτική Ευρώπη αυξήθηκε με τη μέθοδο της τριζωνικής
καλλιέργειας. Με τη βοήθεια ενός σχεδιαγράμματος να εξηγήσετε τη μέθοδο αυτή.
3. Αφού μελετήσετε το παράθεμα ‘’ Η συμφωνία σταυροφόρων και Αγγέλων’’(σελ.60) και με βάση
τις σχετικές ιστορικές σας γνώσεις, να γράψετε τι περιελάμβανε η συμφωνία καθώς και τους
λόγους για τους οποίους έγινε.
4. Παρατηρώντας προσεκτικά την εικόνα ‘’ ο μαγικός χαρακτήρας της περιβολής’’(σελ.91) να
επισημάνετε και να εξηγήσετε τους συμβολισμούς που υπάρχουν σ’ αυτή.

