
ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ 23-27 

- Παιδάκια αφού έχουμε τελειώσει το κεφάλαιο θα κάνουμε και μια 
επανάληψη στα μαθήματα:  

23. Η νομοθεσία  και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται 
24. Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς 
25.Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του  
26. Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων   Ελλήνων   
κλασσικών 
 27. Η καθημερινή ζωή   στην ύπαιθρο στα χρόνια  των Ισαύρων και 
των Μακεδόνων 

     Πριν όμως ας δούμε λίγο την εικόνα για να θυμηθούμε τους        
σπουδαιότερους αυτοκράτορες που γνωρίσαμε στα τελευταία 
μαθήματα. 

 

Έπειτα θα κάνουμε μια καλή ανάγνωση στο κάθε μάθημα, 

 

  



θα διαβάσουμε πολύ καλά τα σχεδιαγράμματα : 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ   ΜΑΘΗΜΑ  23         

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑ 24   

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑ 25 

 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 ΜΑΘΗΜΑ 26 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 ΜΑΘΗΜΑ 27 

που θα σας στείλουμε για το καθένα και αφού πούμε στον βοηθό μας όσα μας 
επισημαίνει το σχεδιάγραμμα 

 

 θα δούμε τα βίντεο : << ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΙΝΤΕΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 >> 

                                     << ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΙΝΤΕΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 >> 

                                     << ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΙΝΤΕΟ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 >> 

                                      << ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΙΝΤΕΟ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 >> 

                                      << ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΙΝΤΕΟ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 >> 

                                                             

  -  Και αφού ξεκουραστούμε για λίγο και πάρουμε δυνάμεις πάμε για το 
επαναληπτικό κριτήριο και καλή μας επιτυχία!!!                                 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ       
Ενότητα Ε΄  ’’Το Βυζαντινό κράτος στο απόγειο της ακμής του    ’’ 
 

Ονοματεπώνυμο: ………………………………………… 
Ημερομηνία  ………………… 

1.Συμπληρώνω κατάλληλα τα κενά.                                     

Ο  Λέων ο Γ΄ο Ίσαυρος έκανε αλλαγές στη ..............................και τη .......................... 
 Χώρισε την αυτοκρατορία σε μεγάλες περιφέρειες, <<.........................>> και όρισε 

ως διοικητές ………………………. 
 

 Μοίρασε γη στους γεωργούς των  ………………… περιοχών, με την υποχρέωση να 
την , ……………………… οι ίδιοι  αλλά και να στρατεύονται για να την 
……………………  στις ώρες των κινδύνων. Ήταν οι γνωστοί μας ……………. 
 

 Με την  <<.............................>>, μια  συλλογή  νόμων γραμμένων σε απλή 
………………….. γλώσσα όριζε  ότι όλοι οι πολίτες είναι ……… απέναντι στο νόμο 
και τη ……………………….. 
 

 Με το «……………………………» προστάτευσε την περιουσία των ελευθέρων 
γεωργών και των …………………………. και εξασφάλισε καλύτερες συνθήκες ζωής 
για όσους ζούσαν στην ………………………. 
 

 Αφαίρεσε από τους ………………… και τους ……………… τη δημόσια εκπαίδευση 
και επέβαλε στα εκκλησιαστικά και τα μοναστηριακά κτήματα τον κοινό για όλους  
……………... 
 

 Ανέθεσε την τήρηση των «φιλάνθρωπων» νόμων του στους «υπηρέτες της 
δικαιοσύνης», τους ……………………., των οποίων το έργο θεωρούσε «το 
σημαντικότερο όλων επί της γης». 

 

2.Αντιστοιχίζω τις λέξεις με την σωστή πρόταση. 

                                                                                                                     φτωχοί 

Τις μεταρρυθμίσεις του αυτοκράτορα δέχτηκαν με ανακούφιση                           μοναχοί                                                                                                                                     

                                                                                                                              λαϊκές τάξεις                    

Τις μεταρρυθμίσεις του αυτοκράτορα  δέχτηκαν με δυσαρέσκεια                          κληρικοί 

                                                                                                                     πλούσιοι 

 



3.Κυκλώνω το σωστό. 

 Ρύθμιζε τις εμπορικές συναλλαγές. 
 
  α) Θέματα                         β) Επαρχιακό βιβλίο             γ) Εμπορικό βιβλίο                                                   
 
 

 Συλλογή νόμων που εκσυγχρόνιζαν παλιότερους. 
 
  α) Εκλογή                         β) Γεωργικός Νόμος             γ) Συλλογή        
 
 

 Οι πλούσιοι έπρεπε να πληρώνουν τους φόρους των φτωχών.. 
 
α) Ακριτικός Νόμος              β) Γεωργικός Νόμος              γ) Νόμος του Αλληλέγγυου 
 
 

 Διοικητικές περιφέρειες 
 
  α) Θέματα                          β) Επαρχίες                           γ) Νομοί  
 
 

 Προστάτευε την περιουσία των γεωργών. 
 
  α)Κτηνοτροφικός Νόμος          β) Γεωργικός Νόμος       γ) Νόμος του Αλληλέγγυου    
 
 
 
4. Συμπληρώνω τα κενά.  

Οι αποφάσεις των Ι………… αυτοκρατόρων Λ………………… και Κ………………………  : 
Να απαγορεύσουν την …………………….και τη ……………………..των εικόνων. 
 Να υποχρεώσουν τους μοναχούς και τους κληρικούς να υπηρετούν τη …..……………     
θητεία τους, πριν δεχτούν το ιερατικό τους αξίωμα, 
δημιούργησαν αναταραχή στους ………………………..και στο ……………και τον χώρισαν 
σε δυο αντιμαχόμενες παρατάξεις 
τους ………………………, που στήριζαν τις αποφάσεις του αυτοκράτορα 
τους ……………………....., που υπερασπίζονταν τη λατρεία των εικόνων. 

5. Συμπληρώνω τις απαντήσεις: 
α)Τόσο κράτησε ο διχασμός :                                ----------------------------------------------------- 
β)Έτσι έμεινε γνωστή η διαμάχη  :                         -----------------------------------------------------  
γ) Καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της εικονομαχίας : ---------------------------------------------- 
δ)Έχασε μεγάλο μέρος της δόξας του :                        --------------------------------------------------------  
ε) Συγκάλεσε τη Ζ’ Οικουμενική Σύνοδο :               ----------------------------------------------------- 
στ)Αποφασίστηκε πως σε αυτά απευθύνεται η λατρεία των πιστών : ----------------------------- 
ζ)Αυτή τη μέρα γιορτάζεται η αναστήλωση των εικόνων  : ------------------------------------------- 



 

6.Συμπληρώνω κατάλληλα τα κενά.                                     

Από  τον  9ο  έως  τον  11ο  αιώνα το Βυζαντινό  κράτος  
κυβέρνησαν  αυτοκράτορες  της  
………………………………..   …………………………. 
 
 Η περίοδος αυτή ονομάστηκε « χ……………....... ………………....... » του Βυζαντίου ή  
<<……………………………    …………………………….   , γιατί αναπτύχθηκαν τα 
…………………………… και οι  ………………….... 
 
Ο  αυτοκράτορας  …………………………  και  ο  θείος  του  ………………………  ίδρυσαν  
το  …………………………  της  …………………….. .   
Την  ίδια  περίοδο  λειτουργούσε  στην  Κ……………………………  και  η  
Π…………………………..   ………………. 
 

Τα μαθήματα γίνονταν στην ……………. γλώσσα και στην έδρα της Φιλοσοφίας 
διδάσκονταν οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς. Η φοίτηση όσων διακρίνονταν για την 
……………………. τους ήταν δωρεάν. 

 
 
7. Βάζω Σ για τη σωστή πρόταση και Λ για τη λάθος πρόταση. 

Οι μικροκαλλιεργητές έμεναν σε ισόγειες, στενόχωρες κατοικίες. 
 
Οι δυνατοί έμεναν  σε διώροφα σπίτια με βοηθητικούς χώρους. 
 
Τα ξεφτέρια ήταν εκπαιδευμένα σκυλιά που χρησιμοποιούσαν στο κυνήγι. 
 
Οι κάτοικοι γίνονταν μόνο δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι. 
 
Το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας το περνούσαν διασκεδάζοντας. 
 
Τα πιο πολλά χωριά ήταν χτισμένα σε πεδιάδα. 
 
Τα όσπρια, το κρασί και το λάδι της χρονιάς ήταν στην πρώτη φροντίδα τους. 
    
Πολλές γυναίκες εργαζόταν σε καταστήματα αρωμάτων. 

Πολλές περιοχές της υπαίθρου ήταν φυτεμένες με συκιές,  
που με τα φύλλα τους έτρεφαν μεταξοσκώληκες. 

Κατώγια λεγόταν οι ταράτσες των σπιτιών.  

 



 

8. Παρατήρησε τις εικόνες και σημείωσε ασχολίες αντρών και γυναικών. 
  
  
 

   
  
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………….        ……………………………     …………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ……………………………. , …………………………….  ,………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 …………………………….                                        
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