
                                                                     Τάξη Ε΄                                                                                

ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ          Ενότητα: Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΚΜΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (κεφ. 23-27) 

5ο Κριτήριο αξιολόγησης 

Ονοματεπώνυμο:………………………………………………….. 

 

1. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις: 

Ο αυτοκράτορας ........................ Γ' αντιμετώπισε τα ....................................... προβλήματα του κράτους με 

...........................................και ....................................... μέτρα. Χώρισε την αυτοκρατορία σε ..................... 

και με τα νομοθετικά κείμενα της “..............................”και του “ .....................................  ...............................” 

προσπάθησε να επιβάλει δ........................................ Τα μέτρα αυτά βελτίωσαν ιδιαίτερα τη ζωή των 

...................................... της υπαίθρου.  

Τα μέτρα των Ισαύρων για την ε.............................. χώρισαν το λαό σε δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις, τους 

............................................ και τους .................................................. 

Τη λύση σ' αυτό το διχασμό έδωσε η ....  ....................................   ...................................., την οποία 

συγκάλεσε η αυτοκράτειρα ................................ το ........... μ.Χ., που αποφάσισε την 

......................................... των εικόνων.  

Στα χρόνια των ................................................ αυτοκρατόρων αναπτύχθηκαν πολύ τα ..................................... 

και οι .................................... Μελετήθηκαν οι αρχαίοι ............................ συγγραφείς. Ασκημένοι γραφείς 

...................................... τα βιβλία τους και τα διακόσμησαν με ωραίες ............................................. 

Η περίοδος αυτή ονομάστηκε “............................. ......................” για το Βυζάντιο. 

2. Να κάνεις σωστά τις αντιστοιχίσεις. 

Γεωργικός νόμος              Συλλογή νόμων, που ήταν γραμμένη σε απλή και κατανοητή ελληνική 

γλώσσα. 

Εκλογή                              Προστάτευε την περιουσία των ελεύθερων γεωργών και κτηνοτρόφων... 

Θέματα                                 Μεγάλες διοικητικές περιφέρειες. 

Επαρχιακό βιβλίο                 Όριζε ότι οι πλούσιοι πρέπει να πληρώνουν τους φόρους των φτωχών ... 

Επαναγωγή &                       Ρύθμιζε θέματα εμπορικών συναλλαγών... 

Πρόχειρος Νόμος 

Νόμος “Αλληλέγγυου          Ρύθμιζε τα καθήκοντα των αρχόντων και τις σχέσεις εκκλησίας – κράτους.  

3. Βάλε Σ για κάθε σωστή πρόταση και Λ για τη λάθος. 

α) Οι μεταρρυθμίσεις του Λέοντα Γ' και των διαδόχων του ανακούφισαν τις λαϊκές τάξεις. ............. 

β) Η περίοδος της εικονομαχίας κράτησε 20 χρόνια. ............. 

γ) Η αναστήλωση των εικόνων γιορτάζεται την Κυριακή της Ορθοδοξίας. .......... 

δ) Οι Μακεδόνες αυτοκράτορες ίδρυσαν το πανεπιστήμιο της Μαγναύρας. ............ 

ε) Χάρη στους Έλληνες λογίους, τα χρόνια των Μακεδόνων, διασώθηκαν τα αρχαία συγγράμματα, ............ 

στ) Ο Άραβας χαλίφης της Βαγδάτης πήρε στην αυλή του το Λέοντα τον μαθηματικό. ............ 



ζ) Στα χρόνια των Μακεδόνων χτίστηκαν εκκλησίες με νέο ρυθμό, το Βυζαντινό. ......... 

η) Στους Βυζαντινούς δεν άρεσε το ψάρεμα και το κυνήγι. ................ 

4. Ποιες αποφάσεις του Λέοντα Γ' και του Κωνσταντίνου Ε' οδήγησαν στην 

εικονομαχία; 

α)............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

β)............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

5. Τι γνωρίζετε για το πανεπιστήμιο της Μαγναύρας; (ποιοι το ίδρυσαν, ποιοι δίδαξαν 

,τι διδάσκονταν οι φοιτητές και σε ποια γλώσσα) 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 


