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ΙΣΤΟΡΙΑ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Η αμερικανική επανάσταση  (σσ.14-15) 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ: 

Αφού μελετήσετε προσεκτικά την Ενότητα 2 στις σελίδες 14-15 του σχολικού 

βιβλίου, χρησιμοποιώντας παράλληλα τις επαναληπτικές ερωτήσεις που έχουν 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου, να επιλύσετε τις πιο κάτω 

επαναληπτικές εργασίες.                

  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ:  

1. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της Στήλης Α΄ με τα στοιχεία της Στήλης 

Β΄.  

ΣΤΗΛΗ Α’ ΣΤΗΛΗ Β’ 

α. Αποικίες Νότου 1. Νίκη του Τζορτζ Ουάσινγκτον 

β. Τζορτζ Ουάσινγκτον 2. Φυτείες βαμβακιού, ρυζιού, καπνού 

γ. Αποικίες Βορρά 3. Τόμας Τζέφερσον και Βενιαμίν 

Φραγκλίνος 

δ.Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας 4. Ομοσπονδία 

ε. Σύνταγμα Η.Π.Α. 5. Πρώτος πρόεδρος των Η.Π.Α. 

στ. Μάχη στο Λέξινγκτον 6. Πανεπιστήμια (Χάρβαρντ, Γέιλ, 

Πρίνστον) 

 

2. Στις παρακάτω προτάσεις να σημειώσετε (Σ) στις σωστές ή (Λ) στις λανθασμένες.  

 

Προτάσεις  Σ ή Λ 

(α) Οι αποικίες του Βορρά το 1763 αριθμούσαν 750.000 κατοίκους.  

(β) Οι αποικίες εκπροσωπούνταν στο Αγγλικό Κοινοβούλιο από αριθμό 

εκπροσώπων ανάλογα με τον πληθυσμό τους. 

 

(γ) Οι συντάκτες της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας ήταν οι Τόμας Τζέφερσον και 

Βενιαμίν Φραγκλίνος. 

 

(δ) Η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας απηχούσε ιδέες του Διαφωτισμού.  
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3. Να συμπληρώσετε τα κενά στις πιο κάτω προτάσεις. 

Στις 4 Ιουλίου ………,  το Κογκρέσο της …………………….. ψήφισε τη Διακήρυξη της 

Ανεξαρτησίας, ένα κείμενο που απηχούσε τις ιδέες του………………………… και είχε 

συνταχθεί από τους ………………………………. και ………………………………….. Ο 

πόλεμος που ακολούθησε τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας έμεινε γνωστός ως 

«…………….. ………………» ή «πόλεμος της …………………………….». 

 

4. Να ταξινομήσετε τα πιο κάτω ιστορικά γεγονότα κατά αύξουσα 

χρονολογική σειρά, ξεκινώντας από το προγενέστερο και αριθμώντας τα από το 

1 μέχρι το 4. 

Επανάσταση των αποικιών στην Αμερική 

Κίνημα του Διαφωτισμού 

Διακήρυξη Ανεξαρτησίας των Η.Π.Α. 

Σύνταγμα Η.Π.Α.- Ομοσπονδία 

Συνθήκη Βερσαλιών        

 

5. Αφού μελετήσετε προσεκτικά την πιο κάτω πηγή, να απαντήσετε την 

ερώτηση που ακολουθεί. 

 Η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας  

 «Θεωρούμε ως αλήθειες αυταπόδεικτες ότι όλοι οι άνθρωποι πλάστηκαν ίσοι, ότι 

προικίστηκαν από τον Δημιουργό τους με μερικά απαράγραπτα δικαιώματα, όπως αυτά 

της ζωής, της ελευθερίας και της αναζήτησης της ευτυχίας. Για να εξασφαλιστούν αυτά 

τα δικαιώματα, καθιερώθηκαν οι κυβερνήσεις των ανθρώπων, αντλώντας τη δίκαιη 

εξουσία τους από τη συγκατάθεση των κυβερνωμένων. Όποτε οποιαδήποτε μορφή 

διακυβέρνησης έρθει σε αντίθεση με αυτές τις αρχές, είναι δικαίωμα του λαού να την 

αλλάξει ή να την καταργήσει και να καθιερώσει νέα κυβέρνηση βασισμένη σε αυτές τις 

αρχές και οργανωμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να θεωρείται από τον λαό πιο 

αποτελεσματική για την εξασφάλιση  της ευτυχίας των πολιτών».   

Προοίμιο της Διακήρυξης, 4 Ιουλίου 1776. 

 Πηγή: http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/ 

Να εντοπίσετε και να σημειώσετε επιδράσεις των πολιτικών θέσεων του 

Μοντεσκιέ (βλέπε ενότητα 1) στον τρόπο πολιτειακής οργάνωσης των Η.Π.Α. 
 


