ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΑΞΗ:
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ Α’
1)Ποιες ήταν οι οικονομικοπολιτες συνέπειες των Ανακαλύψεων;
2)Να εξηγήσετε τους όρους : Ανθρωπισμός, φιλελληνισμός, Πανελλήνιον,
«αρχή της δεδηλωμένης».
3) I. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με σωστό ή λάθος :
α. Μια από τις αρμοδιότητες των κοινοτήτων ήταν και η ενίσχυση της
παιδείας με την ίδρυση σχολείων.
β. Η «Ιερή Συμμαχία» ευνοούσε τη δράση της Φιλικής Εταιρείας υπέρ του
ελληνικού αγώνα.
γ. Η αρχηγία της Φιλικής Εταιρείας προτάθηκε αρχικά στον Ι.
Καποδίστρια.
δ. Ο Ρήγας οραματιζόταν την εξέγερση όλων των ευρωπαϊκών λαών.
ε. Τα πρώτα επαναστατικά γεγονότα στην Πελοπόννησο έλαβαν χώρα
στα Καλάβρυτα, την Καλαμάτα, τη Βοστίτσα και την Πάτρα.
(μον. 2,5)
ΙΙ. Να αντιστοιχίσετε τους όρους της στήλης Α με το σωστό από τη στήλη
Β (ένα περισσεύει):
Α
α. χαράτσι
β. δεκάτη
γ. εξισλαμισμός

Β
1.μεγάλη διοικητική περιοχή
2.κεφαλικός φόρος
3.φόρος που αντιστοιχεί στο 1/10 της
αγροτικής παραγωγής
4.βίαιος εκτουρκισμός υπόδουλων κατοίκων
(μον. 1,5)

4) Ποια μέτρα εισήγαγε ο Καποδίστριας στον τομέα της εκπαίδευσης;
5) Πότε εκδηλώθηκε το κίνημα του Στρατιωτικού Συνδέσμου στο Γουδί,
ποιες ήταν οι αιτίες και οι συνέπειές του;
(Να απαντήσετε σε 3 ερωτήσεις)

ΟΜΑΔΑ Β’
1)
Να συγκρίνετε το Σύνταγμα του 1844 και του 1864. Ποιο απ’ τα δύο
ήταν πιο δημοκρατικό και γιατί;

2)
Από τους 4 παράγοντες φθοράς του ελληνισμού (εξισλαμισμός,
παιδομάζωμα, υποχρεωτική ναυτολόγηση, πειρατεία) να επιλέξετε τον
κατά τη γνώμη σας σημαντικότερο και να αιτιολογήσετε την άποψή σας.
3)
Αφού μελετήσετε τις πηγές που ακολουθούν και με βάση τις
ιστορικές σας γνώσεις να εξηγήσετε την σχέση που υπάρχει μεταξύ των
ιδεών του Διαφωτισμού, της γαλλικής «Διακήρυξης των Δικαιωματων»
(1789) και των ιδεών που καταγράφονται στο «Σύνταγμα» του Ρήγα:

4) Να παρουσιάσετε την εσωτερική πολιτική του Χ. Τρικούπη και να
εξηγήσετε τους λόγους της αποτυχίας του στις εκλογές του 1895.
(Να απαντήσετε σε 2 ερωτήσεις)

