
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

1.α. 

(Ι) Να επιλζξετε και να γράψετε τθ ςωςτι απάντθςθ για κάκε ομάδα από τισ 

ακόλουκεσ ερωτιςεισ: 

1. Οι λάβοι  τον 6ο αι. ιταν εγκατεςτθμζνοι:  

α. ςτα βόρεια του Δοφναβθ 

β. ςτα νότια του Δοφναβθ 

γ. ςτα βόρεια του Δνείπερου 

δ. ςτα νότια του Δνείπερου 

 

2. Σο ζτοσ αποδθμίασ του Μωάμεκ ςτθ Μεδίνα: 

α. αποτελεί τθν αφετθρία του ιςλαμικοφ χρονολογικοφ ςυςτιματοσ 

β. κεωρείται θ αρχι τθσ ιςλαμικισ κυριαρχίασ και αποτελεί τθν αφετθρία του 

αραβικοφ χρονολογικοφ ςυςτιματοσ 

γ. κεωρείται θ αρχι τθσ αραβικισ κυριαρχίασ 

δ. κεωρείται θ αρχι τθσ τηιχάντ και αποτελεί τθν αφετθρία του ιςλαμικοφ μετρικοφ 

ςυςτιματοσ 

 

3. Ο εκχριςτιανιςμόσ των λάβων: 

α. ξεκίνθςε με μια ιεραποςτολι ςτθν Μοραβία 

β. ξεκίνθςε με μια ιεραποςτολι ςτο νεοςφςτατο ρωςικό κράτοσ 

γ. ξεκίνθςε με τθν βάπτιςθ του βοφλγαρου θγεμόνα Βόρθ 

δ. ξεκίνθςε με τθν βάπτιςθ του Ραςτιςλάβου 

 

4. Ο Λογοκζτθσ του Δρόμου:  

α. ιταν ο υπουργόσ μεταφορϊν του βυηαντινοφ κράτουσ 

β. ιταν ο υπουργόσ εξωτερικϊν του βυηαντινοφ κράτουσ 

γ. ιταν υπεφκυνοσ για τθν υποδοχι των ξζνων πρεςβευτϊν ςτο Βυηάντιο 

δ. ιταν υπεφκυνοσ για τθν οργάνωςθ των εμπορικϊν διαδρομϊν του Βυηαντίου  

 

5. Η Αυτοκρατορία τθσ Σραπεηοφντασ ιδρφκθκε: 



α. αμζςωσ μετά το πρϊτο χίςμα 

β. αμζςωσ μετά τθν πρϊτθ ταυροφορία 

γ. αμζςωσ μετά τθν άλωςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ από τουσ ταυροφόρουσ 

δ. αμζςωσ μετά τθν ίδρυςθ του κράτουσ τθσ Ηπείρου 

(μονάδες 5) 

(ΙΙ) Να τοποκετιςετε τα ακόλουκα ιςτορικά γεγονότα ςτθ ςωςτι χρονολογικι 

ςειρά, αρχίηοντασ από το αρχαιότερο και καταλιγοντασ ςτο πιο πρόςφατο: 

α. το χίςμα μεταξφ των δφο Εκκλθςιϊν  

β.  ζναρξθ Εικονομαχίασ 

γ. ςτζψθ του Καρλομάγνου 

δ. κατάκτθςθ τθσ Προφςασ από τον Ορχάν 

ε. ίδρυςθ τθσ Αυτοκρατορίασ τθσ Νίκαιασ 

(μονάδες 5) 

1.β. Να δϊςετε το περιεχόμενο των ακόλουκων ιςτορικϊν όρων: ελέω Θεού 

βαςιλεύσ, προνοιάριοσ. 

(μονάδες 7+8=15) 

2ο ΘΕΜΑ 

2.α. Ποια ιταν θ αφορμι για τθν ζναρξθ τθσ Εικονομαχίασ και πϊσ εκδθλϊκθκαν οι 

πρϊτεσ ςυγκροφςεισ; 

(μονάδες 12) 

2.β. Με ποιον τρόπο ζγινε θ κατάκτθςθ τθσ Μ. Αςίασ από τουσ Οκωμανοφσ; 

(μονάδες 13)  

 

 

 


