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ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γʹ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 2 

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’ 

Α’ Εθνοσυνέλευση 1830 

Πρωτόκολλο Ανεξαρτησίας της Ελλάδας 1823 

Εμφύλιος Πόλεμος στην Ελλάδα 1827 

Συνθήκη του Λονδίνου 1821 

 

 

2) Να αποδώσετε συνοπτικά τους παρακάτω όρους: καπιταλισμός, σοσιαλισμός, 

ιμπεριαλισμός, Γ’ Εθνοσυνέλευση. 

 

3) Τι γνωρίζετε για το κίνημα του φιλελληνισμού; 

 

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

 Τα σύμβολα της βιομηχανικής ανάπτυξης ήταν ο …………….. και το ……………... . 

 Οι πρώτες βιομηχανίες δημιουργήθηκαν στη  ……………… . 

 Κύριοι πόλοι εκβιομηχάνισης ήταν η …………… και η …………………. 

 Το 1903 η Αγγλίδα Έμελιν Πάνκχορστ ίδρυσε την ……………………. . 

 

5) Ποια ήταν τα αποτελέσματα της αποικιοκρατίας; 
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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) Ποια ήταν τα αίτια του ελληνικού εμφυλίου πολέμου; 

 

 

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

συνθήκες ζωής στο πολιορκημένο Μεσολόγγι και στην έξοδο των κατοίκων του. 

 

Η πείνα βασανίζει τους αγωνιστές του Μεσολογγίου 

Aρχίσαμεν, περί τας 15 Mαρτίου, ταις πικραλήθραις, χορτάρι της θαλάσσης˙ το εβράζαμεν πέντε 

φοραίς έως ότου έβγαινεν η πικράδα, και το ετρώγαμεν με ξείδι και λάδι ωσάν σαλάτα, και με ζουμί 

από καβούρους ανακατωμένον και τούτο. Eδόθησαν και εις τους ποντικούς, πλην ήτον ευτυχής όστις 

εδύνατο να πιάση έναν. Bατράχους δεν είχαμεν, κατά δυστυχίαν. Aπό την έλλειψην της θροφής 

αύξαναν αι ασθένειαι, πονόστομος και αρθρίτις. Eις τοιαύτην κατάστασιν ευρισκόμασθον όταν μας 

έφθασεν γράμμα των απεσταλμένων μας εις Nαύπλιον συσταίνον και να φάγωμεν (εν ανάγκη) ένας 

τον άλλον. [...] Εκείνην την ημέραν ένας Kραβαρίτης έκοψεν κρέας από το μηρί ενός φονευμένου και 

το έφαγεν.    N. Kασομούλης, Eνθυμήματα στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Eλλήνων. Aπό τα 1821 

μέχρι των 1833, επιμ. Γ. Bλαχογιάννης, Aθήνα 1939, τόμ. Β’, σ. 256. 

 

 
      Θ. Βρυζάκης, Η έξοδος του Μεσολογγίου. 

 

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

 Πρωτοπόροι της αποικιοκρατίας ήταν οι εξερευνητές, οι έμποροι και οι χριστιανοί 

ιεραπόστολοι. 

 Ο Φρίντριχ Ένγκελς δημοσίευσε ένα τρίτομο έργο, το Κεφάλαιο. 

 Οι βιοτέχνες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες ανήκαν στους μικροαστούς. 

 Η ισχυρότερη αποικιακή δύναμη ήταν η Γαλλία. 

 

4)  Να αναφέρετε ονομαστικά τέσσερις από τους πρωταγωνιστές της ελληνικής 

επανάστασης . 


