ΙΣΤΟΡΙΑ
Α΄ ΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: Να απαντήσετε σε 3 από τα 5 θέματα:
ΘΕΜΑ 1: Nα εξηγήσετε τους όρους : Διαφωτισμός, Εξισλαμισμός

(μονάδες 4)

ΘΕΜΑ 2: Nα αντιστοιχίσετε τα δεδομένα της στήλης Α με αυτά της στήλης Β
(μονάδες 4)
Α΄
Β΄
1.Μοντεσκιέ
α. Κριτική του καθαρού λόγου
2. Ρουσσό
β. Θούριο
3. Εμμανουήλ Κάντ
γ. Σχεδίασμα περί ανεξιθρησκίας
4. Ντιντερό – Ντ΄Αλαμπέρ
δ. Αδερφική διδασκαλία
5. Ρήγας
ε. Κυριακοδρόμιο
6. Κοραής
στ. Εγκυκλοπαίδεια
7. Βούργαρης
ζ. Κοινωνικό συμβόλαιο
8. Νικηφόρος Θεοτόκης
η. Πνεύμα των νόμων
ΘΕΜΑ 3 : Να συμπληρώσετε σωστά τα κενά :
(μονάδες 4)
Στο πρώτο Ελληνικό Σύνταγμα , που ονομάζετε 1)…………………………………….
τη διοίκηση αποτελούσαν δυο σώματα : 2) το………………………….. και το 3) ……
…………………….. Το 4)………………………………. θα ήταν 5) ………………...
……. από τα προηγούμενα. Στο κείμενο του Συντάγματος είναι φανερές οι ιδέες της
6)…………………………………….. . Η διατύπωση του Συντάγματος έγινε με
προσοχή , για να μην προκαλέσει την αντίδραση της 7) ……………………………….
και των συντηρητικών κύκλων της Ευρώπης. Σ΄ αυτό το λόγο οφείλεται , ως ένα
βαθμό , ο χαρακτηρισμός του : 8) ………………………………….. .
ΘΕΜΑ 4: Τι γνωρίζετε για την συνθήκη του Κιουτσούκ Καιναρτζή και την σημασία
της για τους Έλληνες.
(μονάδες 4)
ΘΕΜΑ 5 : Tι περιλαμβάνει η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του
Πολίτη
(μονάδες 4)

Β ΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΩΝ : Να απαντήσετε σε 2 από τα 4 θέματα :
ΘΕΜΑ 6: Ποιες δοκιμασίες αντιμετώπισαν οι υπόδουλοι Χριστιανοί κάτω από την
Οθωμανική κυριαρχία.
(μονάδες 4)
ΘΕΜΑ 7: Γιατί κατά την γνώμη σας , η έναρξη της επανάστασης σημειώθηκε στην
Πελοπόννησο
(μονάδες 4)

ΘΕΜΑ 8: Με βάση τα στοιχεία που θα αντλήσετε από την πηγή και τις ιστορικές σας
γνώσεις , να αναφερθείτε στις προτάσεις – προτροπές του Κοσμά του Αιτωλού.
<< Και σεις , γονείς , να παιδεύετε τα παιδιά σας εις τα χριστιανικά ήθη, να τα βάνετε
να μανθάνουν γράμματα. Να κάμετε τρόπον εδώ εις την χώραν σας δια σχολείον>>.
Ι. Μενούνου, Κοσμά του Αιτωλού, Διδαχές και Βιβλιογραφία , σχολ. Βιβλ. Σελ. 139.
- Τι γνωρίζετε για την οργάνωση της Φιλικής Εταιρείας
(μονάδες 4)
ΘΕΜΑ 9: Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και το παρακάτω απόσπασμα, να
διατυπώσετε τη σημασία της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας .
<< Διακηρύτουμε επίσημα , εξουσιοδοτημένοι από τον καλό λαό των αποικιών , ότι
αυτές οι ενωμένες αποικίες έχουν το δικαίωμα να είναι κράτη ελεύθερα και
ανεξάρτητα>>.
Απόσπασμα από την Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας σχολ. Βιβλ.σελ.89.
(μονάδες 4)

