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ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ Γυμνασίου 
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ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ Γυμνασίου 

Δημοτικό  τραγούδι :  «Του γιοφυριού της Άρτας» 

Αδαμάντιος Κοραής: «Ο Παπατρέχας» 

Διονύσιος Σολωμός: «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» 

Κ.Π. Καβάφης:  

 «Όσο μπορείς», 

 «Στα 200 π.Χ.» 

Κωνσταντίνος Θεοτόκης :«Η τέχνη του αγιογράφου» 

Γιώργος Σεφέρης : «Με τον τρόπο του Γ.Σ.» 

Μανόλης Αναγνωστάκης : «Στο παιδί μου» 

Ζώτου Χριστίνα, Μαθιουδάκη Καλλιόπη 
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ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Γυμνασίου 

 

Φραγκάκης Ιωάννης 

 

 
  

Εξεταστέα ύλη Γ' Γυμνασίου 2018 - 2019

ΑΛΓΕΒΡΑ
§ 1.2 εως και § 1.6 Σελ. 25 εως 62

§ 1.8 εως και § 1.10 Σελ. 68 εως 81

§ 2.2 εως και § 2.3 Σελ. 89 εως 102

§ 3.3 Σελ. 133 εως 139

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
§ 1.1 εως και § 1.3 Σελ. 186 εως 209

§ 1.5B
(Μόνο όμοια 

τρίγωνα)
Σελ. 220 εως 224

§ 2.1 Σελ. 232 εως 236

Από την & 1.5 Εξαιρείται η 1.5ε Διαφορά κύβων- 

άθροισμα κύβων και οι σχετικές ασκήσεις

Από την & 1.6   Εξαιρoύνται οι υποπαράγραφοι 

δ)     Διαφορά – άθροισμα κύβων και οι σχετικές

        ασκήσεις

στ)   Παραγοντοποίηση τριωνύμου της μορφής   

        χ2+(α+β)χ+αβ και οι σχετικές

        ασκήσεις 

Από §2.2 εξαιρούνται τα παρακάτω : 

α.  Σελ 91 από 12η σειρά ( Επίλυση εξίσωσης της 

μορφής)    έως τέλος της σελίδας.

β. Σελίδα 94 η απόδειξη του τύπου (από 2η σειρά έως 

και   11η σειρά)

Εξαιρείται η υποπαράγραφος 1.5 Α (όμοια πολύγωνα)
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ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Γυμνασίου 

1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: σελ. 11-20 (όχι η παράγραφος ‘Από το κεχριμπάρι στον ηλεκτρονικό υπολογιστή’ σελ 11, όχι η 

παράγραφος ‘Ηλέκτριση με επαγωγή’ σελ 20), σελ. 22-23, σελ. 29-31  

 Ερωτήσεις σελ. 29,30 : 3,4,7,8, 9,10,11α,12 σελ.31: 7,8,11,15,16,17   

 

2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: σελ. 35-41 (όχι η παράγραφος ‘Ηλεκτρικό ρεύμα και σύγχρονος πολιτισμός’ σελ 35, όχι η 

παράγραφος ‘Η διαφορά δυναμικού στο ηλεκτρικό κύκλωμα’ σελ 41), σελ. 43-46 (2.3 Ηλεκτρικά δίπολα) έως την 

ερώτηση στην αρχή της σελ 46 ‘Ισχύει ο νόμος του Ωμ για κάθε ηλεκτρικό δίπολο, σελ. 54-57 (από τη μέση της 

σελ. 54), σελ. 58-62 

 Ερωτήσεις σελ. 58,59 : 1 (α,β,γ,δ),  2 (α,γ)  σελ 60: 8  Ασκήσεις: σελ. 61: 1, 2(α,β), 4  σελ.62: 9,10 

   

3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: σελ. 79-81 (3.6 Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος), σελ. 83-85 

 Ερωτήσεις σελ.83: 3, Ασκήσεις: σελ. 84: 1,2 σελ.85: 6 (μόνο τα ερωτήματα α,γ,ε)  

  

4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: σελ. 91, σελ. 94, σελ.96 

 Ερωτήσεις σελ.94: 1 (μόνο τα ερωτήματα γ,δ),  Ασκήσεις: σελ.96: 1,2  

 

5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: σελ. 98-102 (όχι η απόδειξη του θεμελιώδη νόμου κυματικής), σελ. 108-109 

  Ερωτήσεις σελ. 108,109 : 1,3,4 

 

Να μελετηθούν πολύ καλά και οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα φύλλα εργασίας. 

Συνοδινού Αντιγόνη 
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ΜΑΘΗΜΑ :ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ Γυμνασίου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: 

1. Η εποχή του Διαφωτισμού 

 σελ.11 από Παράλληλα , η πρόοδος των φυσικών επιστημών έως με βάση φυσικούς νόμους  (μόνο όσα  

αναφέρονται στον Τζον Λοκ ) 

 σελ.11 από Το κίνημα του Διαφωτισμού  έως σελ.12, αποτελούν θεμέλια των σύγχρονων δημοκρατιών. 

 σελ.12 από Διαφωτισμός και θρησκεία έως σελ.13 αλλά έξω απ΄αυτήν.  

Στους διαφωτιστές συμπεριλαμβάνεται και ο Βολτέρος: Υπέρμαχος της ανεξιθρησκείας ( σελ.12 ) και της 

ελευθερίας του λόγου. 

2. Η αμερικανική επανάσταση 

 σελ.14, από  η αποικιακή κρίση και η αμερικανική επανάσταση έως σελ.15 ορίστηκε να είναι ανεξάρτητη 

και αιρετή. 

3. Η έκρηξη και η εξέλιξη της γαλλικής επανάστασης (1789-1794) 

 σελ.16,17 έως σελ. 18 καταδικάστηκαν και αποφυλακίστηκαν (1793 ) 

 σελ,19 από Μετά την πτώση των Γιρονδίνων έως μαζί με 20 συνεργάτες του ( 28 Ιουλίου 1794 ) 

4. Η τελευταία φάση της γαλλικής επανάστασης (1794-1799) και η εποχή του Ναπολέοντα (1799-1815)  

 σελ.22 Το συνέδριο της Βιέννης  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: 

5. Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι. 

 σελ.24 ,Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός έως σελ.25 της γαλλικής επανάστασης . 

7. Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στις παραδουνάβιες ηγεμονίες . 

8. Η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης (1821-1827)  

 Η ευνοϊκή συγκυρία  

 Τα γεγονότα επιγραμματικά ανά έτος. 

 Πρωταγωνιστές. 

9. Πρώτες προσπάθειες των επαναστατημένων Ελλήνων για συγκρότηση κράτους. 

 σελ.33, από Αυτές κλιμακώθηκαν έως σελ.34 σύνταγμα της εποχής του. 

10. Ελληνική επανάσταση και Ευρώπη . 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: 

12.Η ωρίμανση της βιομηχανικής επανάστασης. 

 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ 
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: 

17. Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831). Η ολοκλήρωση της ελληνικής επανάστασης  

(1829)  

18. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) έως την 3η Σεπτεμβρίου 1843 

 σελ.57 Η εκλογή και η άφιξη του Όθωνα στην Ελλάδα έως συνολικά τα 60.000.000 φράγκα. 

 σελ.58 από Η περίοδος της απόλυτης μοναρχίας έως τελείωσε η περίοδος της απόλυτης μοναρχίας του  

Όθωνα . 

19. Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την έξωση του Όθωνα (1862) 

 σελ.59,Η καθιέρωση της συνταγματικής μοναρχίας έως ( άρθρα για τις ατομικές ελευθερίες ) 

 σελ.59,Η λειτουργία του πολιτεύματος έως έβρισκε λιγότερους υποστηρικτές.  

20. Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) 

 σελ.61 έως σελ.62« περί προσόντων των δημοσίων υπαλλήλων ». 

 σελ.63 από Ο πόλεμος του 1897 και οι πολιτικές εξελίξεις έως στρατιωτικού κινήματος στο Γουδί.  

21. Το κρητικό ζήτημα 

 σελ.64 Ορισμός κρητικού ζητήματος (  Οι προσπάθειες των Ελλήνων της Κρήτης έως κρητικό ζήτημα ) 

22. Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων. 

 σελ.67,Ενσωμάτωση της Θεσσαλίας και της Άρτας στην Ελλάδα (1881) 

 σελ.67 από Μακεδονικό ζήτημα έως σελ.68 έλαβε τέλος ο μακεδονικός αγώνας . 

23 .Η ελληνική οικονομία και κοινωνία κατά τον 19ο αιώνα  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ:  

27. Το κίνημα στο Γουδί (1909) 

 σελ.83, Η πολιτική ηγεσία έως στο ακέραιο την οργάνωση τους . 

28. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος πρωθυπουργός: η βενιζελική πολιτική της περιόδου 1910-1912 . 

29. Οι βαλκανικοί πόλεμοι (1912-1913) . 

 σελ.85 από Τα αίτια έως Ελλάδα και το Μαυροβούνιο. 

 σελ. 86 από Μπροστά στο σοβαρό ενδεχόμενο έως Ίμβρος, Σάμος ,Ικαρία. 

30. Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια αμέσως μετά τους βαλκανικούς πολέμους 

Ζώτου Χριστίνα, Τσιχλιά Βασιλική, Γαβρά Αναστασία  

 

 


