
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΧΕ∆ΙΑ  ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   

ΤΟΥ  ΜΑΘΗΤΗ   

ΣΤΟ  Γ΄  ΚΕΦΑΛΑΙΟ   
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1ο ΣΧΕ∆ΙΟ 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  ••••  Ευνοϊκές συγκυρίες για τον Ελληνισµό  

    κατά τον 18ο αιώνα 
••••  Ο Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός 
••••  Η νεοελληνική κοινωνία στις αρχές  
    του 19ου αιώνα (επαναληπτικό) 

∆ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα 
Θέµατα: 4 
 

ΘΕΜΑ 1ο  (ερώτηση σ. 117) 
Να γράψετε, στο κενό αριστερά, το γράµµα του δεδοµένου της Β΄ στήλης,  
που αντιστοιχεί στο δεδοµένο της Α΄ στήλης.  

στήλη Α΄   στήλη Β΄  ΒΑΘ/ΓΙΑ 

___  Κοσµάς ο Αιτωλός 
α.  Από το ανανεωµένο θρησκευτικό 

κήρυγµα πέρασε γρήγορα στον κόσµο 
της συντήρησης. 

 

0,5 µονάδα 
___  Ευγένιος Βούλγαρις β. « Όποιος ελεύθερα συλλογάται, 

συλλογάται καλά». 0,5 µονάδα 
___  Νικηφόρος Θεοτόκης γ.   Όλος ο ∆ιαφωτισµός κλείνεται µέσα στη 

διδασκαλία του.  0,5 µονάδα 
___  Ιώσηπος Μοισιόδακας δ.   Πρώτος αυτός έκανε γνωστό το όνοµα 

του Βολταίρου στην Ελλάδα.  
 

0,5 µονάδα 
___  ∆ηµήτριος Καταρτζής 
 
___  Ρήγας Βελενστινλής 

ε.  «Έως τριάκοντα επαρχίας περιήλθον, 
δέκα σχολεία ελληνικά εποίησα, 
διακόσια δια κοινά γράµµατα».  

 

0,5 µονάδα 
 
___  ∆ανιήλ Φιλιππίδης -  
        Γρηγόριος Κωνσταντάς 

στ. «Ελληνική Νοµαρχία», το βιβλίο που 
εξέφραζε τις πιο προχωρηµένες 
κοινωνικές ιδέες του Ελληνισµού.  

 
 

0,5 µονάδα 
 ζ.  «Σχέδιο για τη ρωµαίικια γλώσσα». 0,5 µονάδα 
___  Ανώνυµος ο Έλλην 
 
___  Αδαµάντιος Κοραής 

η. «Νεωτερική Γεωγραφία», ένα από τα πιο 
σπουδαία βιβλία του Ελληνικού 
∆ιαφωτισµού.  

 
 

0,5 µονάδα 
 θ.  Υπερασπιστής της λαϊκής γλώσσας και 

της νεότερης φιλοσοφίας, εξόργιζε τους 
αρχαϊστές.  

 
 

0,5 µονάδα 
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ΘΕΜΑ 2ο (ερώτηση σ. 127) ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Οι κοινωνικές οµάδες στη νεοελληνική κοινωνία, κατά τις αρχές 
του 19ου αιώνα, ήταν (µε αλφαβητική σειρά):  

Αγρότες, Βιοτέχνες, Έµποροι, Εµποροϋπάλληλοι,  
Κλήρος: Ανώτερος - Κατώτερος - Πατριάρχης, 
Μικρέµποροι, Ναύτες, Πλοιοκτήτες,  
Προεστοί (ή ∆ηµογέροντες ή Κοτσαµπάσηδες),  
Φαναριώτες, Χρηµατοµεσίτες 

α) Με κριτήρια: i) την κοινωνική επιρροή, ii) τη συµµετοχή στη 
διοίκηση και iii) την οικονοµική δύναµη, να τις ιεραρχήσετε 
από την ισχυρότερη προς τη λιγότερο ισχυρή και να τις 
κατατάξετε στη σειρά που ακολουθεί. (Σε κάθε βαθµίδα αυτής 
της σειράς µπορεί να ανήκουν περισσότερες από µία 
κοινωνικές οµάδες).  
1. .............................................................................................  
2. .............................................................................................  
3. .............................................................................................  
4. .............................................................................................  
5. .............................................................................................  
6. .............................................................................................  

 
β) Με βάση την ταξινόµηση που κάνατε και λαµβάνοντας υπόψη 
ότι «στις παραµονές του 1821 είχαν διαµορφωθεί, από 
οικονοµικο-κοινωνική και ιδεολογική άποψη, τρεις σαφείς 
κοινωνικοί σχηµατισµοί στην ελληνική κοινωνία: Η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΑΣΤΙΚΗ ΤΑΞΗ και Ο ΛΑΟΣ», να συµπληρώσετε 
τα κενά µε τις αντίστοιχες κοινωνικές οµάδες. (∆εν είναι 
υποχρεωτικό µια κοινωνική οµάδα να µετέχει σε µία µόνο 
κοινωνική τάξη).  

 

∆ιοικητική 
Αριστοκρατία

Αστική Τάξη

Λαός

Στη ∆ιοικητική Αριστοκρατία ανήκαν:................
..........................................................................

Στην Αστική Τάξη ανήκαν: ..........................
....................................................................

Στον Λαό ανήκαν: .............................
..........................................................
 .........................................................

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
  

3 µονάδες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 µονάδες 
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ΘΕΜΑ 3ο (ερωτήσεις σ. 115, 116, 128) ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, σηµειώνοντας Χ στο 
αντίστοιχο τετραγωνάκι. 

1.  Σηµείο σύγκλισης ολόκληρου του ελληνικού πνευµατικού 
κόσµου, κατά τον 18ο αιώνα, ήταν η αντίληψη ότι:  
α) η ανάπτυξη της παιδείας οδηγεί στην κατάκτηση  
της ελευθερίας     ! 

β)  η καλλιέργεια της γλώσσας του λαού συντελεί  
στον φωτισµό του Γένους    ! 

γ)  η ορθόδοξη παράδοση αποτελεί τον θεµέλιο λίθο  
της αναγέννησης του Ελληνισµού   ! 

δ)  ο Γαλλικός ∆ιαφωτισµός προσφέρει τα ιδεολογικά 
όπλα για την κατάκτηση της ελευθερίας  ! 

ε)  είναι απαραίτητη η εισαγωγή των θετικών επιστη-  
µών στη νεοελληνική παιδεία   ! 

 
2.  Όταν µιλούµε για αφύπνιση της ελληνικής εθνικής 
συνείδησης, εννοούµε ότι οι Έλληνες, κατά τον 18ο 
αιώνα, συνειδητοποιούν:  
α)  τη διοικητική τους ανωτερότητα έναντι  
των Οθωµανών     ! 

β)  την ανάγκη για πνευµατική αναγέννηση  ! 
γ)  τις θρησκευτικές διαφορές τους από  
τους Οθωµανούς     ! 

δ)  τα ιστορικά δικαιώµατά τους στην παλιά  
Βυζαντινή Αυτοκρατορία    ! 

ε)  την πολιτισµική τους ιδιαιτερότητα και την 
ανάγκη για ανάλογη πολιτική οργάνωσή τους ! 

 
3.  Ποια από τις παρακάτω φράσεις ανταποκρίνεται πλήρως 
στους Φαναριώτες;  
α)  Ηγεµόνες των παραδουνάβιων ηγεµονιών  
της Βλαχίας και της Μολδαβίας.    ! 

β) Φωτισµένοι φορείς του ελληνικού πολιτισµού  
στις παραδουνάβιες ηγεµονίες.    ! 

γ)  Ικανοί διπλωµάτες της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας.  ! 
δ)  Απόγονοι βυζαντινών αρχόντων, εγκατεστηµένοι  
στο Φανάρι της Κων/πολης.    ! 

ε)  Πλούσιοι Έλληνες, ανώτεροι αξιωµατούχοι  
του Οθωµανικού κράτους.    ! 

 

  

 

 
0,5 µονάδα 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

0,5 µονάδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0,5 µονάδα 
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4.  Κορυφαία µορφή και κεντρικό πρόσωπο του Νεοελληνικού 
∆ιαφωτισµού υπήρξε:  
α) ο Κοσµάς ο Αιτωλός    ! 
β) ο Ευγένιος Βούλγαρις    ! 
γ) ο Ιώσηπος Μοισιόδακας    ! 
δ) ο Ρήγας Βελενστινλής    ! 
ε) ο Αδαµάντιος Κοραής    ! 

− Να αιτιολογήσετε σύντοµα την επιλογή σας: .......................  
..................................................................................................  
..................................................................................................  
..................................................................................................  
..................................................................................................  

 

 

 

0,5 µονάδα 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
2 µονάδες 

 
ΘΕΜΑ 4ο (ερωτήσεις σ. 114, 117) ΒΑΘ/ΓΙΑ 

1.  «Από τα µέσα του 18ου αιώνος πραγµατοποιήθηκε ραγδαία 
οικονοµική άνοδος των Ελλήνων, οι οποίοι κατόρθωσαν να 
εκµεταλλευθούν τις ευνοϊκές συνθήκες, τις απότοκες των 
διεθνών γεγονότων, ιδιαίτερα µετά το 1774, και να σηµειώσουν 
µεγάλες επιτυχίες προπαντός στο εµπόριο και τη ναυτιλία» 
(Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΑ΄, σ. 5).  
Να αναφέρετε αυτά τα διεθνή γεγονότα και να κρίνετε ποιο 
υπήρξε καθοριστικότερο για την ανάπτυξη της ελληνικής 
εµπορικής ναυτιλίας.  
..................................................................................................  
..................................................................................................  
..................................................................................................  
..................................................................................................  
..................................................................................................  
 

2.  Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός ονοµάζεται ................................... 
..................................................................................................  
..................................................................................................  
..................................................................................................  
..................................................................................................  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 µονάδες 

 

 

 

 

 

2,5 µονάδες 
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2ο ΣΧΕ∆ΙΟ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  Η Φιλική Εταιρεία 
∆ιάρκεια: Ωριαίο 
Θέµατα: 4 
 
ΘΕΜΑ 1ο  ΒΑΘ/ΓΙΑ 

α)  Να ορίσετε τη σηµασία του όρου «Φιλική Εταιρεία» και να 
επισηµάνετε τους παράγοντες που καθόρισαν το συνωµοτικό 
χαρακτήρα της.  

β) Να εξηγήσετε γιατί η οργάνωση ελληνικού επαναστατικού 
κινήµατος µε την συγκρότηση της Φιλικής Εταιρείας ξεκίνησε 
από τους Έλληνες εµποροβιοτέχνες των παροικιών του 
Εξωτερικού και όχι από τους υπόδουλους Έλληνες. 

γ) Να διατυπώσετε τα κριτήρια επιλογής των παραδουνάβιων 
ηγεµονιών ως χώρου έναρξης της ελληνικής επανάστασης 
του 1821. 

δ) Να ερµηνεύσετε το γεγονός της αποτυχίας του στρατιωτικού 
εγχειρήµατος των Φιλικών στις παραδουνάβιες ηγεµονίες. 

 
 
  

4 µονάδες 

 

 

 

4 µονάδες 

 

 
4 µονάδες 

 

4 µονάδες 

 
ΘΕΜΑ 2ο  ΒΑΘ/ΓΙΑ 

− Να συµπληρώσετε τα κενά στις ακόλουθες φράσεις: 
• Ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας υπήρξαν οι: ������., 

������.  και  ������. . 
• Τα µέλη της Φιλικής Εταιρείας ως τα µέσα του 1817 δεν 
υπερέβαιναν τα 30 και κατά κύριο λόγο ασκούσαν το 
επάγγελµα του ������ και του �����.. . 
Αργότερα µετά το �����υπήρξε ραγδαία η 
εξάπλωση της Φιλικής Εταιρείας. 

• Οι ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας πρόσφεραν πρώτα την 
αρχηγία στον ������.   ������. και µετά την 
άρνηση εκείνου στον ������.  ������. . Ο 
δεύτερος αφού αποδέχτηκε την ηγεσία της Εταιρείας 
έλαβε τον τίτλο του «������.  ������.  ....... 
������.  ������.». 

• Η Φιλική Εταιρεία σχεδιάστηκε αρχικά ως ��.......��� 
οργάνωση µε µηχανισµό ����....... και απευθύνονταν 
αποκλειστικά σε ����. φιλοπάτριδες. Σκοπός της 
Εταιρείας ήταν ......�������....................����   

2 µονάδες 
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ΘΕΜΑ 3ο  ΒΑΘ/ΓΙΑ 

− Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, τοποθετώντας σε κύκλο το 
γράµµα αρίθµησής της. 
Για ποιο λόγο οι προεστοί, κοτσαµπάσηδες και πλούσιοι 
πλοιοκτήτες είναι οι τελευταίοι που µυούνται στην Φιλική 
Εταιρεία; 
α) Επειδή ανησυχούσαν ιδιαίτερα για τις ηγετικές ικανότητες 
του Αλέξανδρου Υψηλάντη. 

β) Επειδή ανέµεναν τη συναίνεση του πρωθυπουργού της 
Αυστρίας Μέτερνιχ. 

γ)  Επειδή ήταν εκ πεποιθήσεως αντίθετοι προς τους σκοπούς 
της Φιλικής Εταιρείας. 

δ)  Επειδή είχαν περιουσία, προνόµια και εξουσία πάνω στους 
υπόλοιπους Έλληνες και δύσκολα διακινδύνευαν να τα 
χάσουν ερχόµενοι σε ρήξη µε τους Τούρκους. 

1 µονάδα 
 

 
ΘΕΜΑ 4ο  ΒΑΘ/ΓΙΑ 

− Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, τοποθετώντας σε κύκλο το 
γράµµα αρίθµησής της. 
Οι ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας αναφερόµενοι στην 
«Αόρατη Αρχή» άφηναν να υπονοηθεί ότι πίσω από τους 
ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας:  
α) υπήρχε κάποια ισχυρή δύναµη, πιθανότατα η Ρωσία, που 
υποκινούσε, κατηύθυνε και προστάτευε τη Φιλική 
Εταιρεία. 

β)  υπήρχε ο Ναπολέων και η Γαλλία που συµπαραστέκονταν 
στην επαναστατική προσπάθεια των Φιλικών. 

γ) υπήρχαν οι Αυστριακοί συντηρητικοί που δήλωναν άλλη-
λέγγυοι των Ελλήνων στο δικαίωµα ανεξαρτησίας τους. 

δ)  υπήρχε ο Φαναριώτης ηγεµόνας της Μολδαβίας Μιχαήλ 
Σούτσος που αποφασιστικά ενεργούσε υπέρ των σκοπών 
της Φιλικής Εταιρείας. 

1 µονάδα 
 

 
 
 


