
ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 2ηρ ΕΝΟΣΗΣΑ 

 

1. Αθνύ δηαβάζεηο: 

    α) ηελ 1
ε
, 3

ε
 θαη 4

ε
 παξάγξαθν ηεο ζει. 37,  

    β) ηελ Πεγή 2 ηεο ζει. 38,  

    γ) ηελ 3
ε
 θαη 4

ε
 παξάγξαθν ηεο ζει. 41 θαη  

    δ) ηηο Πεγέο 1 θαη 2 ηεο ζει. 42 ηνπ βηβιίνπ ηνπ καζεηή 

    ανηιζηοίχιζε με όηι ηαιπιάζει:                                                                         

 

 

Φαλαξηώηεο    Η ηνπηθή εγεζία ηνπ θάζε 

ρσξηνύ 

 

Παηξηάξρεο    Μνξθσκέλνη Έιιελεο πνπ 

δνύζαλ θνληά ζην 

Παηξηαξρείν 

    

Κιέθηεο    Θξεζθεπηηθόο εγέηεο ησλ 

Οξζόδνμσλ Υξηζηηαλώλ 

 

Αξκαησινί     Έλνπινη Έιιελεο θαηά 

ηελ Σνπξθνθξαηία 

 

Πξνεζηνί-

Γεκνγέξνληεο 
   Βνεζεηηθά ζηξαηεύκαηα 

ησλ Σνύξθσλ 

 

 

2. Να δηαιέμεηο ηε ζσζηή απάληεζε θαη λα ηελ θπθιώζεηο:  
 

Α. Η ειιεληθή ρεξζόλεζνο θαηαθηήζεθε ηνλ 15ν αηώλα από ηνπο Οζσκαλνύο 

Σνύξθνπο θαη ηνπο:                                                                                                                       

     

α. Λαηίλνπο β. Ούλνπο γ. Βπδαληηλνύο 

 

Β. Πνιινί Έιιελεο κεηά ηελ θαηάθηεζε κεηαλάζηεπζαλ ζε άιιεο επξσπατθέο 

ρώξεο θαη εθεί ίδξπζαλ:                                      :                                                                               

 

α.  αγξνηθίεο β. παξνηθίεο γ. απνηθίεο 

 

Γ. Η πλζήθε ηνπ Κηνπηζνύθ Καλατξηδή ππνγξάθηεθε:                                          

 

α. ην 1204 κ.Υ.  β. ην 1669 κ.Υ. γ. ην 1774 κ.Υ. 

 

    αλάκεζα ζηνπο Οζσκαλνύο Σνύξθνπο θαη ηνπο:                                                   

 

α. Βνπιγάξνπο β. Ρώζνπο γ. Έιιελεο 

 

 



3. Βάιε κπξνζηά από θάζε ζσζηή απάληεζε  θαη κπξνζηά από θάζε ιάζνο 

απάληεζε Λ:  

.......  Οη δύν πξώηνη αηώλεο ηεο θαηάθηεζεο ήηαλ νη επθνιόηεξνη γηα ηνπο 

ρξηζηηαλνύο.  

.......     Οη Μνπζνπικάλνη επηβαξύλνληαλ νηθνλνκηθά πνιύ πεξηζζόηεξν από ηνπο 

ρξηζηηαλνύο πιεξώλνληαο πνιινύο ηαθηηθνύο θόξνπο. 

.......  Οη θιέθηεο έγηλαλ ζύκβνιν ηεο αληίζηαζεο ησλ ππόδνπισλ Διιήλσλ 

ελάληηα ζηνπο θαηαθηεηέο. 

.......    Οη Οζσκαλνί Σνύξθνη θαηήξγεζαλ ηε βπδαληηλή δηνίθεζε ζηηο ρώξεο πνπ 

θαηέθηεζαλ. 

                                                                                                                                   

 

4. Αθνύ κειεηήζεηο θαιά ην Γλωζζάπι ησλ πξώησλ ηεζζάξσλ θεθαιαίσλ ηεο 

2
εο

 Δλόηεηαο, βάιε ηηο παξαθάησ ιέμεηο δίπια ζηε θξάζε πνπ ηαηξηάδεη:                                                                      

 

   (εξιζλαμιζμόρ, παιδομάζωμα, λημέπι, κεθαλικόρ θόπορ, δεκάηη) 

 

............................................ Φόξνο πνπ πιήξσλαλ όινη όζνη δελ ήηαλ 

Μνπζνπικάλνη. 

............................................ Φόξνο ίζνο κε ην 1/10 ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο. 

............................................ Η πξνζρώξεζε ζηε Μνπζνπικαληθή ζξεζθεία. 

............................................ Σν θξεζθύγεην ησλ θιεθηώλ ηελ επνρή ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο.  

............................................ Τπνρξεσηηθή ζηξαηνιόγεζε ησλ λεαξώλ αγνξηώλ 

ησλ ρξηζηηαληθώλ νηθνγελεηώλ από ηηο νζσκαληθέο 

αξρέο. 

 

5. Απάληεζε ζηελ παξαθάησ εξώηεζε κε κηα πξόηαζε. 

α) Ση νλνκάδνπκε Σνπξθνθξαηία;                                                                            

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 



6. Παξαθνινύζεζε ην βίληεν κε ζέκα «H Άισζε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο» ζηελ 

παξαθάησ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε:  

https://www.youtube.com/watch?v=Ocd_iLkRj7o   

 

Καηόπηλ, γξάςε έλα θείκελν ή δσγξάθηζε κία δσγξαθηά κε όηη ζνπ έθαλε 

εληύπσζε. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ocd_iLkRj7o

