Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
1.ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ (1814-1815)
1.Συνέδριο Βιέννης: Πότε; Ποιες χώρες συμμετείχαν, ποια πρόσωπα συμμετείχαν και τι
πίστευαν για το μέλλον της Ευρώπης;
2.Ποια ήταν τα στοιχεία που χαρακτήριζαν ένα Λαό και ένα έθνος, κατά το 19 ο αι στην
Ευρώπη;
3. Ποιος ήταν ο Μέττερνιχ, ποιες αρχές πρέσβευε και γιατί;
4.Ποιες χώρες υπέγραψαν την Ιερή Συμμαχία και που αποσκοπούσε η ίδρυσή της;
5.Τι καθιέρωνε το Συνέδριο της Βιέννης (Ευρωπαϊκή Συμφωνία) και ποια η στάση των
ευρωπαϊκών λαών στις αποφάσεις αυτές;
2. ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
1.Τι σημαίνει «εθνικά» και τι «φιλελεύθερα κινήματα»;
2.Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων Δεκεμβριστές, καρμπονάροι, Δόγμα Μονρόε
3. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 – ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Ο χαρακτήρας της ελληνικής επανάστασης
1. Ποιος είναι ο χαρακτήρας της επανάστασης του 1821, και τα κυριότερα συστατικά
στοιχεία του ελληνικού κινήματος;
2. Τι ήταν η Φιλική εταιρεία, (ίδρυση –πρόσωπα- στόχοι );
Οι πρώτες αντιδράσεις στην επανάσταση
1.Πώς αντέδρασαν οι Τούρκοι στην είδηση για το ξέσπασμα της ελληνικής επανάστασης;
2.Ποιες θετικές συνέπειες προέκυψαν από τη διάδοση των

δραματικών γεγονότων του

αγώνα στην Ευρώπη;
3.Ποιες ήταν οι πρώτες αντιδράσεις των ΜΔ απέναντι στην ελληνική επανάσταση και ποια
τα επιχειρήματα των Ελλήνων προκειμένου να πείσουν για τη νομιμότητα του αγώνα τους (4
επιχειρήματα);
4. Ποια τα αίτια και ποιες οι συνέπειες από τον εμφύλιο του 1824-1825;
επιμέλεια: Ασημακοπούλου Αλεξάνδρα, Θώδης Γεώργιος
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Η πολιτική συγκρότηση των Ελλήνων
1. Μετά την απομάκρυνση των εκπροσώπων της οθωμανικής διοικησης σε ποιους
παραδόθηκε η εξουσία και η διοίκηση της Ελλάδας; Γιατί; (διέθεταν πλούτο και πλουτη)
2. Ποιοι ήταν οι «νεήλυδες»(νέος + ήλυθον /έρχομαι) και ποια ήταν η συμμετοχή τους στην
εξουσία;
3. Ποια ήταν τα αίτια των εμφυλίων πολέμων κατά τη διάρκεια της ελληνικής Επανάστασης
και ποιες οι συνέπειές τους στις πολεμικές επιχειρήσεις, την οικονομία και την οργάνωση
του κράτους;
4. Τι προέβλεπε το Πρωτόκολλο Ανεξαρτησίας της Ελλάδας του 1830 και ποια η έκταση
του ελληνικού κράτους;
4. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ (1830-1881)
1. Τι σημαίνουν οι όροι Μεγάλη Ιδέα και αλυτρωτισμός;
2. Σε ποια κατάσταση παρέλαβε το ελληνικό κράτος ο Όθωνας, ποιους τομείς της δημόσιας
ζωής προσπάθησε να οργανώσει και ποιους στόχους πέτυχε και σε ποιους απέτυχε;
3.Ποιοι ήταν οι λόγοι εκδήλωσης της Επανάστασης της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 και ποια
κοινωνικά στρώματα συμμετείχαν σε αυτή;
4. Ποιο είναι τα δύο βασικά χαρακτηριστικά του Συντάγματος του 1844;
5. Ποια πρόσωπα συνέβαλαν ώστε να εξασφαλιστεί η λαϊκή κυριαρχία με το νέο Σύνταγμα
του 1864 και τι είναι η «αρχή της δεδηλωμένης»;
5. ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΙ Ο ΚΡΙΜΑΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
1.Τι ονομάζεται Ανατολικό Ζήτημα;
2..Τι περιλαμβάνει η Σύμβαση Στενών 1841 και μεταξύ ποιων υπογράφεται;
3. Ποιες ευρωπαϊκές δυνάμεις ενισχύουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία

εναντίον της

Ρωσίας κατά τον Κριμαϊκό πόλεμο (1853-1856), ποιοι νίκησαν, σε ποια συνθήκη ειρήνης
καταλήγει και ποιοι είναι οι όροι της;
6.Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
1. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της βιομηχανικής επανάστασης και ποια τα
αποτελέσματά της ;
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