
∆. ΣΧΕ∆ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ   
 

 1ο Σχέδιο 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:   Η πρώτη διακυβέρνηση του Ελ. Βενιζέ-

λου και το µεταρρυθµιστικό της έργο 
∆ιάρκεια: Ολιγόλεπτο 
Θ
 
έµατα:  3 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ............................................................................  
ΤΑΞΗ: ............................................  ΤΜΗΜΑ: .......................................  
ΜΑΘΗΜΑ: .............................................................................................  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .....................................................................................  

 
ΘΕΜΑ 1ο  ΒΑΘ/ΓΙΑ 

− Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση. 

Α. Οι συνταγµατικές µεταρρυθµίσεις της Β΄ Αναθεωρητικής Βου-
λής συνέβαλαν ουσιαστικά:  

α)  στον περιορισµό των εξουσιών του βασιλιά.       
β)  στην οργάνωση και εµπέδωση "κράτους δικαίου". 

γ)  στον παραγκωνισµό της αστικής ολιγαρχίας. 
δ)  στην αποµάκρυνση των ανακτόρων από τη διοίκηση του 

στρατεύµατος. 
 
Β.  Με το νοµοθετικό της έργο η Β΄ Αναθεωρητική Βουλή (1911): 

α)  ενίσχυσε τα συµφέροντα των βιοµηχάνων και γαιοκτηµό-
νων.      

β) προώθησε την αγροτική µεταρρύθµιση και έλαβε µέτρα 
υπέρ των εργαζοµένων. 

γ)  ενίσχυσε το ρυθµιστικό ρόλο του βασιλιά. 
δ)  ασχολήθηκε µόνο µε τα άρθρα που ρύθµιζαν τις στρατιω-

τικές υποχρεώσεις. 
 
Γ. Ο Ελ. Βενιζέλος επανέφερε στην αρχηγία του στρατεύµατος 

το διάδοχο Κωνσταντίνο:  
α) ικανοποιώντας ένα από τα αιτήµατα του Στρατιωτικού 

Συνδέσµου.  
β)  για τις σπάνιες στρατιωτικές ικανότητές του. 
γ)  θέλοντας να συµβιβάσει τις αντιθέσεις ανάµεσα στο στέµ-

µα, την κυβέρνηση και τις ξένες δυνάµεις. 
δ)  βραβεύοντας τη συµµετοχή του σε προηγούµενες νικηφό-

 

 

1,5 µονάδα 

 

 

 

 

 
 

1,5 µονάδα 

 

 

 

 

 
 

1,5 µονάδα 
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ρες στρατιωτικές επιχειρήσεις. 
ΘΕΜΑ 2ο  ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Α.  Από τις εκλογές του 1910, προέκυψε Βουλή:  
α)  Αναθεωρητική.       
β)  Συντακτική. 
γ)  Τακτική. 

Β. Να αναφέρετε τον στόχο της Βουλής αυτής και να κρίνετε αν 
επιτεύχθηκε.  
________________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________ 

 

1,5 µονάδα 

 

 

4 µονάδες 

 

Β.  Να γράψετε, στο κενό αριστερά, το γράµµα του δεδοµένου 
της Β΄ στήλης, που αντιστοιχεί στο δεδοµένο της Α΄ στήλης. 
(Σε κάθε δεδοµένο της Α΄ στήλης αντιστοιχεί ένα µόνο από τα 
δεδοµένα της Β΄ στήλης). 

4,5 µονάδες 

A΄.  Β΄.  
 

 

1. ___ Συντακτική Βουλή 

 

2. ___ Αναθεωρητική Βουλή 

 

3. ___ Τακτική Βουλή 

 

α.   ασκεί τη νοµοθετική εξουσία. 

β.   ψηφίζει νέο Σύνταγµα. 

γ.   ασκεί την εκτελεστική εξουσία. 

δ.   ασκεί τη δικαστική εξουσία. 

ε.   τροποποιεί µη βασικές 
διατάξεις του Συντάγµατος. 

 

 
 
ΘΕΜΑ 3ο  ΒΑΘ/ΓΙΑ 

− Γιατί ο Βενιζέλος δεν δέχτηκε, κατά το 1910, να τεθεί πολι-
τειακό ζήτηµα;  
________________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________ 

 
5,5 µονάδες 
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________________________________________________  
 2ο Σχέδιο 
 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:   Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι  
 (επαναληπτικό) 
∆ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα 
Θέµατα:  4 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ............................................................................  
ΤΑΞΗ: ............................................  ΤΜΗΜΑ: .......................................  
ΜΑΘΗΜΑ: .............................................................................................  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .....................................................................................  

 
ΘΕΜΑ 1ο  ΒΑΘ/ΓΙΑ 

− Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση. 

 
Α. Αρχιστράτηγος των ελληνικών στρατευµάτων στις επιχειρή-

σεις του Α΄ Βαλκανικού πολέµου ήταν:  
α) ο Ελευθέριος Βενιζέλος. 
β) ο διάδοχος Κωνσταντίνος. 
γ) ο βασιλιάς Γεώργιος ο Α΄.   
δ) ο Στέφανος ∆ραγούµης. 

 
Β. Αφορµή για την κήρυξη του Α' Βαλκανικού πολέµου αποτέ-

λεσε:  
α) η δολοφονία του Γεωργίου Α΄ στη  Θεσσαλονίκη. 
β) η διαµάχη των µεγάλων δυνάµεων για την επέκταση της 
οικονοµικής και πολιτικής επιρροής τους στην περιοχή. 

γ) η απόρριψη από την Τουρκία του αιτήµατος των λαών της 
Βαλκανικής να διασφαλιστεί η εθνική τους αυτονοµία. 

δ) η οικονοµική υπανάπτυξη της Βαλκανικής. 

− Ποια ήταν όµως τα βαθύτερα αίτια του Α' Βαλκανικού 
πολέµου; 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 

 

1,5 µονάδα 

 

 

 

 
 

1,5 µονάδα 

 

 

 

 

 

 
 
 

4 µονάδες 
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ΘΕΜΑ 2ο  ΒΑΘ/ΓΙΑ 

− Να γράψετε, στο κενό αριστερά, το γράµµα του δεδοµένου της 
Β΄ στήλης, που αντιστοιχεί στο δεδοµένο της Α΄ στήλης. 
(Σε κάθε δεδοµένο της Α΄ στήλης αντιστοιχεί ένα µόνο από τα 
δεδοµένα της Β΄ στήλης). 

Οι σύµµαχοι της Ελλάδος κατά τους Βαλκανικούς Πολέµους 

4 µονάδες 

A΄.  Β΄.  
 

 

 

1. ___ Α΄ Βαλκανικός πόλεµος 

 

2. ___ Β΄ Βαλκανικός πόλεµος 

 

 

 

 
α.  Ρουµανία 
 
β.  Σερβία 
 
γ.  Αλβανία, Βουλγαρία 
 
δ.  Σερβία,  Βουλγαρία, 
Μαυροβούνιο 
 
ε.  Βουλγαρία, Ρουµανία 

 

 
 
ΘΕΜΑ 3ο  ΒΑΘ/ΓΙΑ 

− Να αναφέρετε: 
α) τα εδαφικά οφέλη της Ελλάδας µετά τη λήξη των βαλ-

κανικών πολέµων και 
β)  τα εθνικά προβλήµατα που έµεναν ακόµη άλυτα. 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 
4 µονάδες 
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ΘΕΜΑ 4ο  ΒΑΘ/ΓΙΑ 

− Να περιγράψετε την οικονοµική και κοινωνική κατάσταση 
στην Ελλάδα µετά τους βαλκανικούς πολέµους. 
________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 
5 µονάδες 
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