
 

 

 
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  
 

  ΟΜΑΔΑ Α 
 
ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ : 

 
1 .  Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω περιόδους : 

α) Την τάξη των συγκλητικών το 2ο αι. π.Χ. την αποτελούσαν οικογένειες μεγάλων 
 γαιοκτημόνων , που η οικονομική τους βάση ήταν τα __________. 

β) Η νότια Ελλάδα έχασε το 27 π.Χ. την τυπική αυτονομία της και έγινε ρωμαϊκή.  
επαρχία με το όνομα___________. 

γ) Ο  Τιβέριος Γράκχος με στόχο την αγροτική μεταρρύθμιση πρότεινε τον _________. 
 

δ) Το 27 π.Χ. απονεμήθηκε στον Οκταβιανό ο τίτλος ___________ δηλαδή _________. 
 

 
2 .  Να χαρακτηρίσετε με Σ ή Λ : 
  

α) Στο Συμβούλιο του αυτοκράτορα που οργάνωσε ο Αύγουστος η Σύγκλητος είχε 
ουσιαστικό λόγο. 

β) Στη διάρκεια των δυο πρώτων αιώνων μ.Χ. το  ρωμαϊκό κράτος απειλήθηκε από τους  
εμφύλιους πολέμους . 

γ) Ο Γαλέριος παραχώρησε μ’ ένα διάταγμα ανεξιθρησκία στους χριστιανούς το 311 μ.Χ.. 
 

δ) Η Εκκλησία ονόμασε το Θεοδόσιο “ παραβάτη “ και “ αποστάτη “. 
 
 

3 . Να ερμηνεύσετε τους όρους ( με συντομία ) : 
  Θέματα  ( εποχή Ισαύρων ) 
  Τετραρχία 
  Ακριτικά τραγούδια 
  “Το αλληλέγγυον” 
 
4 . Να αντιστοιχίσετε τα παρακάτω : 
 
  1.  Βόρης    α. Ιεραπόστολος 

2. Κύριλλος   β. “ Εκλογή “ 
3. Φώτιος    γ. Τσάρος των Βουλγάρων 
4. Λέων Γ’ Ίσαυρος  δ. “ Mυριόβιβλος “ 
 

5 . Ποια ήταν τα αίτια της ταχύτατης εξάπλωσης των αραβικών κατακτήσεων ; 
 
 

( ΟΜΑΔΑ Α :  ΜΟΝΑΔΕΣ 12 ) 
 

 



 

 

 
ΟΜΑΔΑ Β 

 
ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ : 

 
1 . « Βγήκε τότε ο Ναρσής  ο κουβικουλάριος ( Διοικητής της προσωπικής  φρουράς του 
αυτοκράτορα ) στον ιππόδρομο και κατόρθωσε να πάρει με το μέρος του μερικούς από τους Βενετούς, 
εξαγοράζοντάς τους με χρήματα . Κι αυτοί άρχισαν να φωνάζουν : “ Ιουστινιανέ Αύγουστε , συ νικάς . 
Κύριε σώσε το βασιλιά Ιουστινιανό και τη βασίλισσα Θεοδώρα “. Τότε το πλήθος διασπάστηκε και οι 
στασιαστές άρχισαν να χτυπιούνται μεταξύ τους » . 
       Θεοφάνης , Χρονογραφία , μετάφραση  
 
Σε ποιο σημαντικό γεγονός αναφέρεται το παραπάνω απόσπασμα ; Τι ξέρετε γι’ αυτό ; 
Ποια ήταν τα αίτια ; και οι συνέπειές του ; 
 
2 . «..Ότι δεν προσκυνώ την ύλη είναι φανερό διότι αν καταστραφεί το σχήμα ενός σταυρού που 
είναι φτιαγμένος από ξύλο , το ρίχνω στη φωτιά να καεί. Το ίδιο συμβαίνει και με το ξύλο των 
εικονισμάτων , όταν καταστραφεί » . 
          ( ελεύθερη απόδοση ) 
          Ιωάννης Δαμασκηνός 
          « Περί των εικόνων »  
Τι ξέρετε για την αρχή της κρίσης που οδήγησε στο χωρισμό του λαού σε δυο αντίμαχες παρατάξεις , 
τους εικονομάχους και τους εικονολάτρες ;Ποια αντίδραση υπήρξε στα μέτρα του Λέοντα Γ’ και ποια η 
σημασία αυτής της αντίδρασης ; Ποιος ήταν ο τελικός νικητής  ; ( Μην αναφέρετε την πρώτη και τη 
δεύτερη φάση ).  

 
 
3 . « Το σπουδαιότερο έργο του Ιουστινιανού στον εσωτερικό τομέα και μια από τις πρώτες  

φροντίδες του ήταν η αναθεώρηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας » . 
  Να εξηγήσετε . 
 
4 . Για ποιους λόγους εξαπλώθηκε ο Χριστιανισμός σε ολόκληρο το ρωμαϊκό κόσμο ; 
 
          ( ΟΜΑΔΑ Β : ΜΟΝΑΔΕΣ 8 ) 

 
 
 

 
 


