
 

Απέργη Ειρήνη Σελίδα 1 

 

 

 
 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Γʹ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 3 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

 

Από την ομάδα αυτή επιλέγετε τρία θέματα από τα πέντε. Κάθε θέμα βαθμολογείται με 4 μονάδες. 

(Δεν επιτρέπεται να γράψετε περισσότερα από τρία θέματα από αυτή την ομάδα). 

 

1) Να αντιστοιχίσετε τα γεγονότα (στήλη Α’) με τις ημερομηνίες (στήλη Β’) κατά τις οποίες 

συνέβησαν. 

 

ΣΤΗΛΗ Α’ ΣΤΗΛΗ Β’ 

Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας της Αμερικής 1789 

Κατάληψη της Βαστίλης 1774 

Η μάχη του Βατερλό 1776 

Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή 1815 

 

2) Να αποδώσετε συνοπτικά τους παρακάτω όρους: κλέφτες, Φαναριώτες, αρχή των 

εθνοτήτων, Διευθυντήριο. 

3) Τι γνωρίζετε για το συνέδριο της Βιέννης; 

4) Να συμπληρώσετε τα κενά που λείπουν στις ακόλουθες προτάσεις: 

Βάσει του συντάγματος των ΗΠΑ: 

 Η νομοθετική εξουσία ασκείται από το …………….. (1. ……………., 2. ………………..). 

 Η εκτελεστική εξουσία ασκείται από τον ……………… . 

 Πρώτος Πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ο ……………………. . 

 Η δικαστική εξουσία ορίστηκε να είναι …………….. και ………………. . 

5) Τι ήταν η Φιλική Εταιρία και ποιοι ήταν οι πρωτεργάτες της; 
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ΟΜΑΔΑ Β΄ 

 

Από την ομάδα αυτή επιλέγετε δύο θέματα από τα τέσσερα. Κάθε θέμα βαθμολογείται με 4 μονάδες. 

(Δεν επιτρέπεται να γράψετε περισσότερα από δύο θέματα από αυτή την ομάδα). 

 

1) Ποιοι ήταν οι κυριότεροι εκπρόσωποι του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και ποιες οι αντιλήψεις 

τους; 

 

2) Μελετώντας την ακόλουθη πηγή καθώς και την εικόνα που ακολουθεί να αναφερθείτε στη 

συμμετοχή των γυναικών στη γαλλική επανάσταση. 

 

Τα δικαιώματα των γυναικών αγνοήθηκαν και από τους επαναστάτες 

Η Ολυμπία ντε Γκουζ υπήρξε μία από τις μαχητικότερες αγωνίστριες της γαλλικής 

επανάστασης. Άσκησε αυστηρή κριτική στους συντάκτες της Διακήρυξης των δικαιωμάτων 

του ανθρώπου επειδή αγνόησαν τις γυναίκες. Εκτελέστηκε στη λαιμητόμο το 1793. 

Γυναίκες, ξυπνήστε! Το μήνυμα της λογικής ακούγεται σ’ ολόκληρο τον κόσμο! 

Ανακαλύψτε τα δικαιώματά σας! Η ισχυρή αυτοκρατορία της φύσης δεν περιβάλλεται πλέον 

από την προκατάληψη, τον φανατισμό, τη δεισιδαιμονία και τα ψέματα. Η φλόγα της 

αλήθειας έχει σκορπίσει τα σύννεφα της ανοησίας και της καταπίεσης. Ο άνδρας, που ήταν 

μέχρι χθες υποδουλωμένος, έχει πολλαπλασιάσει τη δύναμή του και χρειάζεται και τη δική 

σας βοήθεια για να σπάσει τις αλυσίδες του. Με το να απελευθερωθεί μόνο αυτός, αδικεί 

κατάφωρα τη σύντροφό του. Γυναίκες, γυναίκες! Πότε θα πάψετε να είστε τυφλές; Τι έχετε 

κερδίσει μέχρι τώρα από την επανάσταση; […] Αγωνιστείτε, λοιπόν, για τα δικαιώματά σας. 

D. Levy, H. Applewhite, M. Johnson (επιμ.), «Olympe de Gouges, “Declaration of the Rights of 

Woman and Female Citizen”», Women in Revolutionary Paris, 1785-1795, University of Illinois 

Press, Urbana 1979, σ. 92. 

 
      Οπλισμένες γυναίκες βαδίζουν εναντίον των ανακτόρων 

      των Βερσαλιών, 5 Οκτωβρίου 1789. 

 

3) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες. 

 Όλοι οι εκπρόσωποι του Διαφωτισμού ήταν άθεοι. 

 Η περίοδος της Τρομοκρατίας ξεκίνησε από τους Ορεινούς με επικεφαλής τους τον 

Ροβεσπιέρο. 

 Από τις επαναστάσεις της περιόδου 1820-1821 μόνο η ελληνική πέτυχε. 

 Η Φιλική Εταιρεία είχε ως μέλη της μόνο πλούσιους Έλληνες εμπόρους. 

 

4)  Να αποδώσετε το περιεχόμενο των όρων: φυσικά δικαιώματα και κοινωνικό 

συμβόλαιο. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση, 

εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως 

μόλις σας παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται να γράψετε καμία άλλη σημείωση.  

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.  

4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό.  Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια, διαγράμματα και πίνακες. 

5. Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.  

6. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 

7. Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  

8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 

 

 

 


