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Α. 1. Γράψε μέσα στο κουτάκι αν η πρόταση είναι Σωστή ή Λάθος.
1.

Ο Λέων ο Γ΄ δεν αντιμετώπισε με επιτυχία τους
Άραβες.

2.

Με το Επαρχιακό Βιβλίο καθορίστηκαν οι
εμπορικές σχέσεις μεταξύ των κρατών.

3.

Ο νόμος του «Αλληλέγγυου» ήταν υπέρ των
φτωχών.

4.

Στα χωριά του Βυζαντίου ασχολούνταν με τη
γεωργία και τη κτηνοτροφία.

5.

Η αυτοκρατορία χωρίστηκε σε πολλά θέματα.

6.

Στους κατοίκους των συνόρων μοιράστηκε γη και
δημιουργήθηκε στρατός.

7.

Σε όλη αυτή τη περίοδο οι Βυζαντινοί ήταν
ενωμένοι.

8.

Η ζωή στην ύπαιθρο δεν βελτιώθηκε καθόλου.

9.

Οι Βυζαντινοί κατοικούσαν σε κωμοπόλεις και
χωριά αλλά και σε οικισμούς και σε αγροικίες
κτισμένες γύρω από αυτά.

10. Οι Δυνατοί έμεναν σε ισόγειες στενάχωρες
κατοικίες με χαμηλές πόρτες και μικρά παράθυρα.
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B. Ποιες ήταν οι αλλαγές των Μακεδόνων αυτοκρατόρων για την
αντιμετώπιση των εξωτερικών ζητημάτων;

Γ. Αντιστοίχισε τα σωστά.
Επαναγωγή

•

•

νομοθεσία

Θέματα

•

•

υπέρ των φτωχών

Εκλογή

•

•

στήριζαν τις αποφάσεις
του αυτοκράτορα.

Γεωργικός νόμος

•

•

θέματα εμπορικών
συναλλαγών.

εικονομάχοι

•

•

νόμος

εικονολάτρες

•

•

υπερασπίζονταν τη
λάτρεία των εικόνων.

Επαρχιακό βιβλίο

•

•

προστάτευε τους γεωργούς
και κτηνοτρόφους

Νόμος του Αλληλέγγυου

•

•

μεγάλες περιφέρειες
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Δ. Κύκλωσε το σωστό κουτάκι.

1. Ο Λέων ο Γ΄ ο Ίσαυρος χώρισε την αυτοκρατορία σε μεγάλες

περιφέρειες, τα ____________ και όρισε ως διοικητές στρατηγούς,
υπεύθυνους για την ασφάλεια της περιοχής.
«θέματα»

«περίχωρα»

2. Με τον «____________» προστάτευε την περιουσία των ελεύθερων
γεωργών και των κτηνοτρόφων και εξασφάλισε καλύτερες
συνθήκες ζωής για όσους ζούσαν στην ύπαιθρο.
Αγροτικό νόμο

Γεωργικό νόμο

Διακριτικό νόμο

Απόλυτο νόμο

3. Ο διχασμός ανάμεσα στους εικονομάχους και τους εικονολάτρες
κράτησε περίπου_________________ και είχε δυσάρεστες συνέπειες.
1 αιώνα

2 αιώνες

3 αιώνες

4 αιώνες

4. Η εσωτερική αυτή διαμάχη έμεινε γνωστή ως _______________ και

σταμάτησε με την Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδο, την οποία συγκάλεσε
η αυτοκράτειρα Θεοδώρα.
εικονομαχία

εικονολατρεία

5. Μεγάλο μέρος των Βυζαντινών ζούσε ______________________ .
στην ύπαιθρο

σε ομάδες

στο δάσος

στην πόλη
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6. Οι ______________ ζούσαν σε διώροφα σπίτια σκεπασμένα με
κεραμίδια, με εξωτερική σκάλα και εξώστες για θέα και
αναψυχή.
μικροκαλλιεργητές

Δυνατοί

7. Μετά τη λήξη της εικονομαχίας και στα χρόνια της μακεδονικής
δυναστείας, που ακολούθησαν, το Βυζάντιο γνώρισε μεγάλη
ανάπτυξη ___________________________.
στις επιστήμες

στις τέχνες και τα γράμματα

στην ιατρική

στον πολιτισμό

8. Τι όριζε ο νόμος του αλληλέγγυου;
Ότι οι πλούσιοι γαιοκτήμονες, μαζί με τους δικούς τους φόρους
πλήρωναν και στο κράτος και τους φόρους των φτωχών
γειτόνων τους, όταν εκείνοι αδυνατούν.
Ότι οι πλούσιοι θα πλήρωναν μεγαλύτερους φόρους.

9. Στην Κωνσταντινούπολη λειτούργησε και η Πατριαρχική σχολή,
όπου δίδαξαν ______________________.
μορφωμένοι κληρικοί και
λαϊκοί

μορφωμένοι δάσκαλοι και
παιδαγωγοί.
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Ε. Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις.
1. Ποια ήταν τα αίτια και η κρίση της εικονομαχίας;

2. Ποιες ήταν οι συνέπειες της εικονομαχίας;
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Δ. Συμπλήρωσε τα κενά με τις λέξεις μέσα στο κουτάκι.
μακεδονικής δυναστείας, εικονομαχία,
Κωνσταντινούπολη, νομοθεσία, διοίκηση,
εικονολάτρες, Άραβες, εικονομάχους
• Οι νικηφόροι πόλεμοι των Βυζαντινών με τους γειτονικούς λαούς,
ιδιαίτερα με τους ____________________, έσωσαν την ___________________
και την αυτοκρατορία από μεγάλους κινδύνους.
• Ο Λέων ο Γ΄ο Ίσαυρος έκανε τολμηρές αλλαγές στη __________________
και τη _____________________ του κράτους.
• Τον 8ο αιώνα η αυτοκρατορία συγκλονίστηκε από σοβαρές ταραχές,
οι οποίες δίχασαν τους Βυζαντινούς. Έτσι ο λαός χωρίστηκε σε δυο
αντιμαχόμενες παρατάξεις, τους _________________________ και τους
_____________________. Η εσωτερική αυτή διαμάχη έμεινε γνωστή ως
________________________.
• Από τον 9ο εως και τον 11ο αιώνα το Βυζαντινό κράτος κυβέρνησαν
αυτοκράτορες της ________________________________________________.

Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου.

δούλεψα
έξυπνα

ήταν
εύκολο!

κουράστηκα
πολύ

ήταν
δύσκολο!
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