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Επαναληπτικό Διαγώνισμα
3ης Ενότητας

ONOMA: .....................................................................................................................

ημΕΡόμηνια: ........................................................................................................

ΒαΘμόσ:................................................ παΡατηΡησΕισ: ..............................................................................................................................  
https://www.i-learn.gr

1.	 Ο	Ανθέμιος:

Ήταν αυτοκράτορας.

Ήταν αρχιτέκτονας που έχτισε την Αγία Σοφία.

Κατάργησε τα προνόμια των αξιωματούχων.

2.	 Η	Θεοδώρα:

Ήταν αυτοκράτειρα.

Κατάργησε τα προνόμια των αξιωματούχων.

Πέρασε στην Αφρική και νίκησε τους Βάνδαλους.

3.	 Ο	Βελισάριος:

Ήταν αρχιτέκτονας που έχτισε την Αγία Σοφία.

Κατάργησε τα προνόμια των αξιωματούχων.

Πέρασε στην Αφρική και νίκησε τους Βάνδαλους.

4.	 Ο	Καππαδόκης:

Ήταν αρχιτέκτονας που έχτισε την Αγία Σοφία.

Κατάργησε τα προνόμια των αξιωματούχων.

Πέρασε στην Αφρική και νίκησε τους Βάνδαλους.

α.  Διάβασε σωστά και κύκλωσε τη σωστή απάντηση:
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B.  Διάβασε σωστά και κύκλωσε το κουτάκι που δείχνει αν τα μέτρα που 
πήρε ο Ιουστινιανός ήταν για τα εσωτερικά ή εξωτερικά προβλήματα:

https://www.i-learn.gr

1. Υπέγραψε συνθήκες με τους Πέρσες με τους Βόρειες γείτονες.
Μέτρα για τα εσωτερικά 

προβλήματα
Μέτρα για τα εξωτερικά 

προβλήματα
2. Φορολόγησε τους πολίτες ανάλογα με τα εισοδήματά τους.

Μέτρα για τα εσωτερικά 
προβλήματα

Μέτρα για τα εξωτερικά 
προβλήματα

3. Ασφάλισε τα σύνορα με σειρά από φρούρια.
Μέτρα για τα εσωτερικά 

προβλήματα
Μέτρα για τα εξωτερικά 

προβλήματα
4. Οργάνωσε το στρατό με βυζαντινούς στρατιώτες.

Μέτρα για τα εσωτερικά 
προβλήματα

Μέτρα για τα εξωτερικά 
προβλήματα

5. Επέβαλε δασμούς για τα εισαγόμενα προϊόντα.
Μέτρα για τα εσωτερικά 

προβλήματα
Μέτρα για τα εξωτερικά 

προβλήματα
6. Πολέμησε με τους Γότθους και τους Βάνδαλους.

Μέτρα για τα εσωτερικά 
προβλήματα

Μέτρα για τα εξωτερικά 
προβλήματα

7. Κατάργησε τα προνόμια των Δήμων.
Μέτρα για τα εσωτερικά 

προβλήματα
Μέτρα για τα εξωτερικά 

προβλήματα

8.
Κωδικοποίησε τους παλιούς νόμους και συμπλήρωσε με νέους 
δικαιότερους γραμμένους στα Ελληνικά.
Μέτρα για τα εσωτερικά 

προβλήματα
Μέτρα για τα εξωτερικά 

προβλήματα

9.
Απαγόρευσε τους μεγαλοϊδιοκτήτες να παίρνουν τα κτήματα 
μικροϊδιοκτητών για χρέη.
Μέτρα για τα εσωτερικά 

προβλήματα
Μέτρα για τα εξωτερικά 

προβλήματα
10. Όρισε τους λογοθέτες, υπεύθυνους για την εφαρμογή των νόμων.

Μέτρα για τα εσωτερικά 
προβλήματα

Μέτρα για τα εξωτερικά 
προβλήματα
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γ. Διάβασε σωστά και κύκλωσε το κουτάκι με τη σωστή απάντηση.

1. Η «στάση του νίκα» ξεκίνησε:

στην αγορά στον ιππόδρομο

στην Αγία Σοφία

2. Η «στάση του νίκα» άρχισε το ____________ του 537 μ.Χ.

Ιανουάριο Μάρτιο

Φεβρουάριο Αύγουστο

3. Συγκράτησε τον Ιουστινιανό και του έδωσε θάρρος να 
αντιμετωπίσει τους στασιαστές.

Ο Υπάτιος Ο Ναρσής

Η Θεοδώρα Ο Τριβωνιανός.

4. Ο Ιουστινιανός έγραψε τους καινούριους νόμους στα:

Ελληνικά Ελληνολατινικά

Λατινικά ρωμαϊκά

5. Ο Ιουστινιανός φορολόγησε τους πολίτες ανάλογα:

με την κοινωνική τους τάξη τα εισοδήματά τους

το σπίτι που είχαν τον τόπο καταγωγής τους

6. Ο Ιουστινιανός με τους σκληρούς πολέμους έφτασε την 
αυτοκρατορία:

στα παλιά σύνορα σε μεγαλύτερα σύνορα

σε νέα σύνορα σε μικρότερα σύνορα

7. Οι στασιαστές ανακήρυξαν αυτοκράτορα: 

το Βελισάριο τον Υπάτιο

το Ναρσή τον Καππαδόκη

8. Ο Ιουστινιανός για να εξασφαλίσει τα ανατολικά σύνορα έδωσε 
στους Πέρσες:

στρατό χρήματα

εδάφη όπλα



Δ. Γράψε μέσα στο κουτάκι αν η πρόταση είναι Σωστή ή Λάθος.
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1. Το όνειρο του Ιουστινιανού ήταν να κάνει την 
αυτοκρατορία το πιο δυνατό κράτος και όχι να 
φτάσει την αυτοκρατορία στα παλιά της σύνορα.

2. Ο Ιουστινιανός προστάτεψε τους 
μικροκαλλιεργητές και πήρε μέτρα κατά των 
«δυνατών».

3. Ο Ιουστινιανός πήρε μέτρα μόνο για τα εσωτερικά 
προβλήματα της αυτοκρατορίας.

4. Ο Ιουστινιανός φοβούμενος τους στασιαστές στη 
«στάση του νίκα» εγκατέλειψε την Πόλη.

5. Στη «στάση του νίκα» δε νίκησε κανείς.

6. Ο Ανθέμιος και ο Ναρσής έχτισαν την Αγία Σοφία.

7. Ο ρυθμός της Αγίας Σοφίας ήταν βασιλική με 
τρούλο.

8. Η Αγία Σοφία εγκαινιάστηκε το 537 μ.Χ.

9. Ο Βελισάριος και ο Ναρσής ήταν λογοθέτες.

10. Ο Ιουστινιανός έφερε από την Κίνα το μυστικό 
εκτροφής του μεταξοσκώληκα.

11. Ο Τριβωνιανός ήταν λογοθέτης.

12. Οι Δήμοι δεν έφεραν καμιά αντίδραση με τα μέτρα 
που πήρε ο Ιουστινιανός.

Δ. Γράψε μέσα στο κουτάκι αν η πρόταση είναι σωστή ή λάθος.

  Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου.

δούλεψα 
έξυπνα

ήταν 
εύκολο!

κουράστηκα 
πολύ

ήταν 
δύσκολο!


