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3ο Ανακεφαλαιωτικό μάθημα 

 

Ονοματεπώνυμο___________________________________ 
 

1 . Αντιστοιχίζω τα γεγονότα με τις αντίστοιχες χρονολογίες. 
Οι Ρωμαίοι κατακτούν την Ελλάδα.                                                                                                                                Η στάση του «νίκα». 

 

 146 π.Χ.                     395 μ.Χ.                      527 μ.Χ.                      532 μ.Χ                      537 μ.Χ.          
                                        

Η Αυτοκρατορία χωρίζεται.                                      Ο Ιουστινιανός αυτοκράτορας.                                                     Εγκαίνια Αγίας Σοφίας. 

 

2 . Συμπληρώστε τα πλαίσια με τις λέξεις που ταιριάζουν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 . Αντιστοιχίστε τα πρόσωπα  με τις ιδιότητές τους.  

Ιουστινιανός    ●         ●   Νομομαθής  

Τριβωνιανός    ●         ●   Αρχιτέκτονας  

Ανθέμιος         ●         ●   Αυτοκράτορας  

Ναρσής           ●         ●   Στρατηγός  

 

 

4 . Βάλτε τα παρακάτω γεγονότα σε αριθμητική σειρά.(ανάλογα με το χρόνο που έγιναν.) 

α/α Γεγονότα 

 Η φρουρά των αγώνων προσπάθησε  

 Το 532 μ. Χ. ξέσπασαν ταραχές στον ιππόδρομο ανάμεσα στους οπαδούς.. 

 Οι στασιαστές ξεχύθηκαν στην πόλη, φωνάζοντας «νίκα-νίκα». 

 Η αυτοκρατορική φρουρά, τελικά, κατέπνιξε την στάση. 

 Οι ιπποδρομίες διακόπηκαν για αρκετά χρόνια. 

 Ο ιππόδρομος γέμισε νεκρούς και η Πόλη ερείπια. 

 

 

5 . Σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) 

Ο Ιουστινιανός έκανε μεταρρυθμίσεις στην διοίκηση και την οικονομία.         (___)  

Η αυτοκράτειρα Θεοδώρα έπεισε τον Ιουστινιανό να παραιτηθεί.                     (___) 

Η Αγία Σοφία χρειάστηκε δέκα χρόνια για να ολοκληρωθεί.                             (___) 

Οι Γότθοι και οι Βάνδαλοι υπέγραψαν συνθήκη ειρήνης με τον Ιουστινιανό.   (___) 



 

 

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία. 

6 . Ποια σημαντικά έργα έκανε ο Ιουστινιανός; 

 …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………...……………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………

……………………΄……………………………………………………………………………………

…………………….…………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………….…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα». 

7 .Τι ζητούσαν οι στασιαστές;  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής. 

8 . Περιγράψτε την Αγία Σοφία. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας. 

9 . Πώς κρίνεται την απόφαση του Ιουστινιανού να επανενώσει την παλιά αυτοκρατορία; 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..……………………………………… 

 Καλή επιτυχία 
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