
Ασκήσεις κλειστού τύπου 
 

Ιστορία Β' Γυμνασίου 

 

1. Συμπλήρωσε τα κενά: 

α) Το Ισλάμ είναι μονοθεϊστική ___________ που ίδρυσε ο _____________ και την ασπάστηκε ο 

λαός των _____________. 

β) Ο Μωάμεθ επηρεάστηκε από τον Χριστιανισμό και τον _______________. 

γ) Το έτος 622, έτος της ___________ , καθιερώθηκε ως  αφετηρία του χρονολογικού συστήματος 

των Αράβων. 

δ) Το _____________ είναι το ιερό βιβλίο του Ισλάμ. 

ε) Οι πιστοί του Ισλάμ ονομάζονται ____________. 

στ) Το ιερό βιβλίο του Ισλάμ απαιτούσε από τους πιστούς να διαδώσουν τη θρησκεία με ιερό 

πόλεμο κατά των απίστων, που ονομάζεται _______________. 

ζ) Όσοι έπεφταν στον ιερό πόλεμο γίνονταν ___________ της πίστης και εξασφάλιζαν μια θέση 

στον Παράδεισο. 

η) Δυο χρόνια μετά το θάνατο του Προφήτη Μωάμεθ, τους μαχητές του Ισλάμ ηγούνταν ο 

________ .  

θ) Οι Άραβες ίδρυσαν τον Αραβικό Κράτος, το ____________ όπως ονομάστηκε,  κατακτώντας 

γειτονικές ρωμαϊκές και περσικές επαρχίες και καταλαμβάνοντας τα ανατολικά σύνορα του 

Βυζαντίου. 

ι) Ο Κάρολος Μαρτέλος, ____________ των Φράγκων, κατάφερε να εμποδίσει τους Άραβες στο 

Πουατιέ (732). 

 

2. Απάντησε σύντομα: 

α) Σε ποιο γεωγραφικό σημείο σταθεροποιήθηκαν τα σύνορα Βυζαντίου-Αραβικού Κράτους; 

_______________________________________ 

β) Ποιοι και πότε χρησιμοποίησαν το υγρό πυρ; ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

γ) Ποιοι θεωρούνται οι μεταπράτες του διεθνούς εμπορίου;  _____________και _______________ 

δ) Τι είδους προϊόντα μετέφεραν οι Άραβες στις βυζαντινές και αραβικές αγορές; ____________ 

και _________________________. 

ε) Ποιες καινοτομίες εισήγαγαν οι έμποροι του Ισλάμ; i)__________________________, ii) _____ 

_____________________, iii)______________________________ 

στ) Με ποιες επιστήμες συνδέονται οι ακόλουθες δραστηριότητες των Αράβων: 

i) καθιέρωσαν την ινδική αρίθμηση ________________  



Ασκήσεις κλειστού τύπου 
 
ii) οργάνωσαν μακρινά ταξίδια _____________  

iii) υπολόγισαν ακριβώς την τροχιά του ήλιου και των πλανητών _______________ 

iv) ανακάλυψαν το θειικό οξύ και το οινόπνευμα ______________ 

v)  καθιέρωσαν νέα φάρμακα και πραγματοποίησαν πολύπλοκες εγχειρήσεις ______________ 

 

3. Αντιστοίχισε τις έννοιες (στήλη α') με τους ορισμούς τους (στήλη β'): 

α) κακώσεις 
β) Εικονομαχία 
γ) ακρίτες 
δ) Μυριόβιβλος 
ε) filioque 
 
 
 
 
 

i) το σημαντικότερο έργο του Πατριάρχη 
Φωτίου: περιέχει 300 φιλολογικά δοκίμια για 
έργα ελάχιστα γνωστά στους συγχρόνους του. 
ii) στρατιώτες που προστάτευαν τα ανατολικά 
σύνορα του Βυζαντίου. 
iii) η απόρριψη του δόγματος περί εκπορεύσεως 
του Αγίου Πνεύματος και εκ του Υιού από τη 
σύνοδο του 867. 
iv) πνευματική κίνηση που συνδέθηκε στενά με 
το ερώτημα: είναι σύμφωνη με τις παραδόσεις 
της Ορθοδοξίας η λατρεία των εικόνων; 
v) τα τολμηρά οικονομικά μέτρα του Νικηφόρου 
Α' που απέβλεπαν στην ανάκαμψη του 
εμπορίου και την αύξηση των εσόδων του 
βυζαντινού κράτους. 

 

4. Επίλεξε το σωστό και σημείωσέ το: 

α) Πρωτεργάτες της Εικονομαχίας υπήρξαν οι αυτοκράτορες _______________________ 

(Ηράκλειος και Ιουστινιανός / Λέων και Κωνσταντίνος). 

β) Οι Πρωτεργάτες της Εικονομαχίας ήταν ________ (υπέρ/ κατά) της λατρείας των εικόνων. 

γ) Η πρώτη φάση της Εικονομαχίας (726-787) άρχισε με την απομάκρυνση της εικόνας του 

Χριστού από την ___________ (Αγιά Σοφιά / Χαλκή Πύλη). 

δ) Την υπόθεση των _____________ (εικονολατρών  / εικονομάχων) υπερασπίστηκε θεωρητικά ο 

μεγαλύτερος θεολόγος της εποχής του, ο Ιωάννης Δαμασκηνός. 

ε) Η πρώτη φάση της Εικονομαχίας τερματίστηκε με την Ζ' Οικουμενική Σύνοδο (787). Η σύνοδος 

αυτή, η οποία συγκλήθηκε με πρωτοβουλία της __________________ (αυτοκράτειρας Ειρήνης της 

Αθηναίας / αυγούστας Θεοδώρας) , αποκατέστησε πανηγυρικά τις εικόνες. 

στ)  Η δεύτερη φάση της Εικονομαχίας (815-843) εγκαινιάστηκε από τον _____________ (Μιχαήλ 

Γ' / Λέοντα Ε'). 

ζ) Η Οικουμενική Σύνοδος του 843, με την οποία λήγει η Εικονομαχία, προχώρησε στην οριστική 

______________ (αποκατάσταση / απομάκρυνση) των εικόνων. 
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5. Αντιστοίχισε τους λαούς (στήλη α') με τα στοιχεία τα σχετικά με τον εκχριστιανισμό τους 

(στήλη β'): 

α) Σλάβοι 
β) Βούλγαροι 
γ) Ρώσοι 

i) για τον εκχριστιανισμό τους, η βυζαντινή 
εκκλησία συγκρούστηκε με τον πάπα 
ii) ο εκχριστιανισμός ανατέθηκε στα αδέρφια 
Μεθόδιο και Κωνσταντίνο/Κύριλλο 
iii) ο εκχριστιανισμός ξεκίνησε από τη Μοραβία. 
iv) ο βυζαντινός στρατός υποχρέωσε τον 
ηγεμόνα Βόρη να δεχτεί τον Χριστιανισμό και να 
βαπτιστεί 
v) όταν ο Βλαδίμηρος κατέλαβε τη Χερσώνα για 
λογαριασμό του Βυζαντίου, ο Βασίλειος Β' 
συμφώνησε να γίνει ο γάμος με την αδερφή του 
με την προϋπόθεση ο Βλαδίμηρος να ασπαστεί 
τον Χριστιανισμό. 
vi) ο ηγεμόνας τους, Ραστισλάβος, ζήτησε από 
το Βυζάντιο ιεραποστόλους, για να διδάξουν 
στο λαό του το Χριστιανισμό 
vii) πραγματοποιήθηκε ομαδική βάπτιση στα 
νερά του Δνειπέρου (989). 

  

6. Διόρθωσε τα λάθη: 

α) Οι φιλικές σχέσεις με τους Βουλγάρους, έγιναν εχθρικές, όταν ανήλθε στον βουλγαρικό θρόνο ο 

Σαμουήλ. Αυτός πολιόρκησε το Αμόριο και αυτοτιτλοφορήθηκε βασιλεύς Βυζαντινών και Ρωμαίων. 

Ο θάνατος του ματαίωσε τις φιλοδοξίες του. Ο διάδοχος του Ιωάννης Κουρκουάς συνήψε με το 

Βυζάντιο συνθήκη ειρήνης και νυμφεύτηκε τη Μαρία, ανεψιά του Ρωμανού Λακαπηνού. 

β) Στο πέρασμα από τον 8ο προς τον 9ο αι. άρχισε να σχηματίζεται η επαρχιακή και η αστική 

αριστοκρατία. Οι δύο αυτές ομάδες συνδέονται με συμφωνίες και τελικά συγχωνεύονται σε μία 

ενιαία τάξη. Είναι οι αδύναμοι. Από την άλλη υπάρχουν οι πένητες, αστικές μάζες που 

αποτελούνταν α) από μισθωτές της γης και β) παροίκους, δηλαδή γαιοκτήμονες. Τα μεγάλα 

κτήματα ήταν ενιαία. Με τα έσοδα από τα κτήματά τους και με τους μισθούς που έπαιρναν οι 

αγρότες ζούσαν ζωή γεμάτη χλιδή.  

 

7. Αντιστοίχισε τους νόμους της Μακεδονικής Δυναστείας (στήλη α') με το περιεχόμενό 

τους (στήλη β'): 

α) Πρόχειρος Νόμος 
β) Επαναγωγή 
γ) Βασιλικά 
δ) Επαρχικόν Βιβλίον 
ε) Νεαρές 

i) διατάξεις που ρύθμιζαν τη λειτουργία των 
συντεχνιών της Κωνσταντινούπολης. 
ii) εισαγωγή στον Πρόχειρο Νόμο που καθόριζε 
με ακρίβεια τις αρμοδιότητες του αυτοκράτορα 
και του πατριάρχη. 
iii) απάνθισμα νόμων που αντικατέστησε την 
Εκλογή 
iv) νέοι νόμοι που απέβλεπαν κυρίως στον 
περιορισμό της μεγάλης γαιοκτησίας. 
v) συλλογή νόμων, η οποία αντλεί κυρίως από 
τις νομικές συλλογές του Ιουστινιανού (60 
βιβλία) 

 

Παραγωγή υλικού: Ψύρρα Κάκια 


