ΙΣΤΟΡΙΑ
Α΄ΟΜΑ∆Α
1.
Να εξηγήσετε τους όρους:
Νεοελληνικός ∆ιαφωτισμός. (μον. 4)
2.

Ευρωπαϊκός

∆ιαφωτισμός,

Να αντιστοιχίσετε τα δεδομένα της στήλης Α με αυτά της Β.
«Α» στήλη
1. Χαράτσι
2. ∆εκάτη
3. Μελαχικά
4. Καζάδες
5. Σαντζάκια
6. Σπαχήδες
7. Βακούφια
8. Γενίτσαροι

«Β» στήλη
α. Μωαμεθανικά θρησκευτικά ιδρύματα
β. Επαρχίες.
γ. Ιππείς. Σ’ αυτούς διανέμονταν από το
σουλτάνο
οι
περιοχές
που
είχαν
κατακτηθεί.
δ. Κεφαλικός φόρος.
ε. Επίλεκτα στρατιωτικά σώματα.
στ. Φόρος νησιών και παράκτιων
περιοχών.
ζ. Σ’ αυτά χωρίζουν τα Εγιαλέτια.
η. Φόρος που αντιστοιχούσε στο 1/10 της
ακαθάριστης αγροτικής περιοχής (μον.4)

3.
Ποιο ιστορικό γεγονός απεικονίζεται στον πίνακα του βιβλίου;
Πότε, πού συνέβη; Ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές και ποια η αιτία του;
(Σχολ. Βιβλίο σελίδα 203).
4.

Να συμπληρώσετε τις φράσεις που ακολουθούν:
α. Ψυχή της Ιερής Συμμαχίας ήταν……………………………………
β. Ιδρυτές της Φιλικής εταιρείας ήταν οι…………………………….
γ. Οι ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας πίστευαν ότι οι Έλληνες
μπορούσαν να πετύχουν την απελευθέρωσή τους…………………………
δ. Οι ιδρυτές της Εταιρείας δεν παρουσιάζονταν ως αρχηγοί,
αλλά……………………………………………………………..
ε. Το «Σχέδιον Γενικόν» προέβλεπε να αρχίσει ο αγώνας
ταυτόχρονα………………………………………………………………….
στ. Η έδρα της Φιλικής Εταιρείας μεταφέρθηκε το
1818…………………………………………………………………..
ζ. Ο Αλεξ.Υψηλάντης στην προκήρυξή του «Μάχου υπέρ πίστεως
και Πατρίδος» θύμιζε τους ευρωπαϊκούς αγώνες για ελευθερία, μιλούσε
για δημοκρατία μετά την απελευθέρωση και υπονοούσε βοήθεια
από……………………..Στη
συνέχεια
σχημάτισε
ένα
επίλεκτο
στρατιωτικό σώμα,………………………….με 450 εθελοντές σπουδαστές
(μον. 4)

5.
Ποιες είναι οι σημαντικότερες πολεμικές επιχειρήσεις των Ελλήνων
κατά τον πρώτο χρόνο της επανάστασης; (μον. 4)
Β΄ ΟΜΑ∆Α
Απόσπασμα από τον όρκο των Φιλικών (σελ. 154 του βιβλίου).
1.
Ποιες δεσμεύσεις έπρεπε να τηρούν τα μέλη της φιλικής Εταιρείας,
σύμφωνα με τον όρκο; ∆ικαιολογούνται αυτές και γιατί; (μον. 4)
2.
Από τους 4 παράγοντες φθοράς του Ελληνισμού κατά τους
πρώτους αιώνες της Τουρκοκρατίας (εξισλαμισμοί, παιδομάζωμα,
υποχρεωτική ναυτολόγηση, πειρατεία) να επιλέξετε το σημαντικότερο
κατά τη γνώμη σας και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας (μον. 4)
3.
Ποιες ήταν οι συνέπειες του εμφυλίου πολέμου κατά τη διάρκεια
της επανάστασης;
Ποιες είναι γενικότερα οι δικές σας απόψεις; (μον. 4)
4.
Τι γνωρίζετε για την αναδιοργάνωση των στρατιωτικών δυνάμεων
(στρατού και στόλου) από τον Καποδίστρια και πώς την κρίνετε; (μον. 4)
Από τις ερωτήσεις της ομάδας Α΄ να απαντήσετε στις 3.
Από τις ερωτήσεις της ομάδας Β΄ να απαντήσετε στις 2.

