
 
                         

ΙΣΤΟΡΙΑ 
 
 
Α’ ΟΜΑΔΑ: 
1. Να αντιστοιχίσεις τις Συνόδους στη στήλη Α΄ με όσα αναφέρονται στη στήλη Β΄: 
                      Α          Β 

      1) Α’ Οικουμενική Σύνοδος  Νίκαια Βιθυνίας (325)      α) Μονοφυσιτισμός 
      2) Γ’ Οικουμενική Σύνοδος Εφέσου (431)                 β) Αρειανισμός 
      3) Δ’ Οικουμενική Σύνοδος Χαλκηδόνας (451)             γ) Υποταγή της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
           στη Ρωμαϊκή Εκκλησία. 
      4) Σύνοδος Φερράρας-Φλωρεντίας (1438-1439)           δ) Νεστοριανισμός 
   2.  Πόσα χρόνια συμπληρώθηκαν χθες από την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους    
        Τούρκους, πόσες ημέρες διήρκησε η πολιορκία, ποιος βυζαντινός αυτοκράτορας την   
        υπερασπίστηκε και ποιος τούρκος Σουλτάνος την κατέκτησε; 
 

3. Να σημειώσεις ποια από τα παρακάτω είναι σωστά (Σ) και ποια είναι λάθος (Λ): 
α) Το Χριστόγραμμα αποτυπώθηκε στα νομίσματα που καθιερώθηκαν από το Μ. 
Κωνσταντίνο. 
β) Ο βυζαντινός στρατός νίκησε τους Σελτζούκους Τούρκους στο Μυριοκέφαλο της Φρυγίας 
(1176). 
γ) Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους το Κίεβο ονομάστηκε 
Τρίτη Ρώμη. 
δ) Ο Μεθόδιος  και ο Κωνσταντίνος – Κύριλλος δημιούργησαν το σλαβικό αλφάβητο και 
οργάνωσαν τη σλαβική Εκκλησία. 
ε) Η βυζαντινή αυτοκρατορία διέσωσε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό από την απειλή των 
αραβικών κατακτήσεων. 
 

4. Να συμπληρώσεις τα κενά στα παρακάτω όπως σου ζητείται μέσα στην παρένθεση: 
α) Οι Νεαρές δηλαδή οι νέοι νόμοι στα χρόνια του Ιουστινιανού γράφτηκαν στην ………….. 
γλώσσα. (1 λέξη). 
β) Ο Ηράκλειος είναι ο πρώτος αυτοκράτορας που παύει να φέρει το ρωμαϊκό τίτλο του 
αυτοκράτορα και ονομάζεται ……………………………………………………….(4 λέξεις). 

      γ) Οι βυζαντινοί ιστορικοί επιδόθηκαν στην ……………..(1 λέξη) και στην.……….(1 λέξη). 
      δ) Τα θέματα είχαν το δικό τους στρατό που αποτελούνταν από ………….…….(2 λέξεις)             
      και ονομάζονταν ……………..(1 λέξη) στρατός. 
 
5.   Με βάση το παρακάτω φωτογραφικό υλικό (από τη σελ. 18 του σχολικού βιβλίου) να  

γράψεις ποιος είναι ο αρχιτεκτονικός ρυθμός της Αγίας Σοφίας και τι αποτελεί για τον 
Ελληνισμό. 

Β΄ ΟΜΑΔΑ. 
1. Για ποιους λόγους ο Μ. Κωνσταντίνος αποφάσισε να ιδρύσει την Κωνσταντινούπολη ως νέο   
    διοικητικό κέντρο της αυτοκρατορίας του στη θέση του αρχαίου Βυζαντίου; 
2. Ποιες ήταν οι συνέπειες της Εικονομαχίας; 
3. Οι αυτοκράτορες της δυναστείας των Μακεδόνων, για να κάνουν περισσότερο εύρυθμη τη   
λειτουργία της διοίκησης και να λύσουν τα επείγοντα κοινωνικά προβλήματα φρόντισαν να 
αναθεωρήσουν τη νομοθεσία των Ισαύρων. 
Να αναφέρεις δύο έργα από το νομοθετικό τους έργο και να παρουσιάσεις το περιεχόμενό τους. 
4. Ποιος ήταν ο σκοπός των σταυροφοριών, ποιοι παράγοντες οδήγησαν σ’ αυτές και ποιος είναι ο  
    χαρακτήρας της Δ’ Σταυροφορίας; 
(Να απαντήσετε σε 3 από τις ερωτήσεις της ομάδας Α΄ 3Χ4μον.=12 μονάδες και 
                           σε 2 από τις ερωτήσεις της ομάδας Β’  2Χ4μον. = 8 μονάδες (Σύνολο 12+8=20μ
      


