
 

 

ΤΑΞΗ : Β 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑ 

 
ΘΕΜΑΤΑ 

 
ΟΜΑΔΑ Α 

1. Α. Σημειώστε με Χ την σωστή απάντηση: 
Την αγροτική μεταρρύθμιση του Τιβέριου Γράκχου την πολέμησαν: 
 Οι ακτήμονες της Ρώμης      □ 
 Οι φτωχοί της Ρώμης      □  
 Οι περισσότεροι συγκλητικοί μεγαλογαιοκτήμονες   □ 
 Μερικοί φωτισμένοι συγκλητικοί    □ 

Β.Σημειώστε με Σ ή Λ το σωστό ή λάθος αντίστοιχα 
   Ο Γάιος Γράκχος: 

 Με το «σιτικό νόμο» βοήθησε τους φτωχούς της Ρώμης  □ 
 Με το «δικαστικό νόμο» εξασθένησε την τάξη των ιππέων □ 
 Με το «συμμαχικό νόμο» ήθελε να μειώσει την δύναμη των Ιταλών 
συμμάχων        □ 

 Με την ίδρυση αποικιών εκτός Ιταλίας ήθελε να αποκαταστήσει τους 
ακτήμονες  □ 

2. Ποιες περιοχές της Αυτοκρατορίας εκλατινίστηκαν, ποιες όχι και γιατί; 
3. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της α στήλης με αυτά της β στήλης 

   Στήλη Α Στήλη Β 
1.Απόκρουση Αβάρων α.Εγίρα 
2.Προσκύμημα Αράβων β.1054 
3. Μετανάστευση Μωάμεθ γ.Οριστική αναστήλωση εικόνων 
4. Μάχη στη Νινευί δ.Αλέξιος Κομνηνός 
5.Κυριακή της Ορθοδοξίας ε.Θρίαμβος Ηρακλέιου  
6.Σχίσμα των δύο εκκλησιών στ.«Κααβά» 
7.Ήττα στο Ματζικέρτ 1071 ζ.626 μ. χ 
8. Χρυσόβουλο του 1082                 η.Αρχή του τέλους της Βυζαντινής   

κυριαρχίας στην 
Ανατολή 

 
4. Ποια ήταν τα αίτια και ποιες οι συνέπειες της στάσης του «Νίκα»; 
5. Να εξηγήσετε τους όρους: 

α. «Φεουδαρχία»  β. «Σταυροφορίες». 
 
ΟΜΑΔΑ Β 

1. Να κρίνετε τη θρησκευτική πολιτική των Ισαύρων. 
2. Να διατυπώσετε τις κρίσεις σας για την εξωτερική πολιτική του 

Ιουστιανιανού. Ποιες επιπτώσεις νομίζετε ότι είχε στη ζωή των αδύνατων 



 

 

οικονομικά στρωμάτων η πολιτική αυτή; Για την απάντησή σας να 
αξιοποιήσετε και τις πληροφορίες που δίνει η παρακάτω πηγή 

. 

 
 
3. Γιατί ο Λέων Γ ΄ο Ίσαυρος ονομάστηκε «Μιλτιάδης του Μεσαίωνα»; 

 
4. Γιατί οι ιστορικοί χαρακτηρίζουν την τάξη των δυνατών ως «κοινωνική 

πληγή». Ποια στοιχεία αντλείτε από το παρακάτω κείμενο για την 
προσωπικότητα του Βασιλείου Β΄του Βουλγαροκτόνου και την κοινωνική 
του πολιτική; 

 
Παρατηρήσεις 
Α. Να απαντήσετε σε 3 ερωτήσεις της α΄ομάδας και σε 2 της β΄ομάδας. 
Β. Ολες οι ερωτήσεις είναι ισοδύναμες. 
 

 


