ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ΄

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
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Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά
παραδείγµατα)

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
1. Η κυριότερη αιτία για την έκρηξη του Α΄ Παγκοσµίου πολέµου ήταν:
α) η διαµάχη των Ευρωπαϊκών κρατών µε τις ΗΠΑ για τον έλεγχο των αποικιών στην Αφρική και την Ασία.
β) ο οικονοµικός και πολιτικός ανταγωνισµός των εκβιοµηχανισµένων ευρωπαϊκών κρατών.
γ) η σύγκρουση των συµφερόντων της Γαλλίας και της Γερµανίας σε χώρες
της Αφρικής.
δ) η δολοφονία στο Σεράγεβο του διαδόχου του αυστροουγγρικού θρόνου.

2. Η αφορµή για την έναρξη του Α΄ Παγκοσµίου πολέµου (Ιούνιος 1914) ήταν:
α) η βύθιση του αµερικανικού υπερωκεάνιου “Λουζιτάνια” από γερµανικό
υποβρύχιο.
β) η δολοφονία, στο Σεράγεβο, του διαδόχου του αυστροουγγρικού θρόνου
από ένα σέρβο εθνικιστή.
γ) η ανακατάληψη της Αλσατίας από τη Γερµανία.
δ) η κατάληψη βοσνιακών εδαφών από τη Σερβία.

3. Η κοινωνία των Εθνών ιδρύθηκε:
α) το 1914 µε την έναρξη του Α΄ Παγκοσµίου πολέµου.
β) το 1913 µε τη λήξη του Α΄ Βαλκανικού πολέµου.
γ) το 1919 µε τη λήξη του Α΄ Παγκοσµίου πολέµου.
δ) το 1916 κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσµίου πολέµου µε στόχο να σταµατήσουν οι εχθροπραξίες.

4. Η Κοινωνία των Εθνών είχε ως σκοπό:
α) να επεµβαίνει στρατιωτικά, για να βοηθήσει τις καταπιεσµένες µειονότητες.
β) να εξασφαλίσει συνεργασία, ειρήνη και ασφάλεια στα Έθνη.
γ) να χορηγεί οικονοµική βοήθεια στα υπανάπτυκτα κράτη-µέλη.
δ) να προµηθεύει σύγχρονο εξοπλισµό στα κράτη-µέλη, ώστε αυτά να είναι
ικανά να αντιµετωπίζουν επιτυχώς κάθε εξωτερική επίθεση.
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5. Μερικές από τις επιµέρους αιτίες που οδήγησαν στην έκρηξη του Α΄ Παγκοσµίου πολέµου ήταν οι ακόλουθες:
α) οι µεγάλες Τράπεζες επιδιώκουν να επενδύσουν µεγάλα κεφάλαια σε
χώρες υπανάπτυκτες µε βασικό στόχο την ανάπτυξη της βιοµηχανίας των
χωρών αυτών.
β) στις αποικίες οι µεγάλες δυνάµεις βρίσκονται αντιµέτωπες στην προσπάθειά τους να επεκτείνουν την οικονοµική και πολιτική επιρροή τους.
γ) καθαρά ανθρωπιστικοί λόγοι υποχρεώνουν τις µεγάλες δυνάµεις να βοηθήσουν τις διάφορες εθνότητες, που βρίσκονται στην υπό διάλυση
Οθωµανική αυτοκρατορία, να αποκτήσουν την αυτονοµία τους.
δ) το φτωχό σε πρώτες ύλες (πετρέλαιο) υπέδαφος των εκβιοµηχανισµένων ευρωπαϊκών κρατών τα υποχρεώνει στην επέκταση των ζωνών επιρροής
τους σε χώρες µε πλούσιο υπέδαφος, εκτοπίζοντας τις άλλες δυνάµεις.
ε) το µεγάλο κεφάλαιο προσπαθεί να επενδύσει σε χώρες µε υποτυπώδη εκβιοµηχάνιση µε σκοπό να έχει τη δυνατότητα να τις ελέγχει τόσο
οικονοµικά όσο και πολιτικά.
− Να επιλέξετε τη σωστή τριάδα: 1. _____,

52

2. _____,

3. _____.

Ερωτήσεις αντιστοίχησης
Να γράψετε, στο κενό αριστερά, το γράµµα του δεδοµένου της Β΄ στήλης, που
αντιστοιχεί στο δεδοµένο της Α΄ στήλης.
1. Οι συνασπισµοί στην αρχή του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου
A΄

Β΄
α. Γαλλία, Αγγλία, Ρωσία

1. ___ Τριπλή Συµµαχία
β. Γερµανία, Αυστροουγγαρία, Ιταλία

γ. Γαλλία, Βέλγιο, Αγγλία

2. ___ Τριπλή Συνεννόηση
(Αντάντ)

δ. Γερµανία, Ιταλία, Σερβία

2. Με τη λήξη του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου (1919) µε δύο συνθήκες ενσωµατώθηκαν στην Ελλάδα:
Α΄

Β΄
α. η Ανατολική Θράκη, µέχρι τα πρόθυρα της Κωνσταντινούπολης, η
Ίµβρος, η Τένεδος και, προσωρινά, η
περιοχή της Σµύρνης.

1. ___ µε τη συνθήκη του Νεϊγύ
(Νοέµβριος 1919)

β. η Βόρεια Ήπειρος.
γ. τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου εκτός της Ίµβρου και της Τενέδου.

2. ___ µε τη συνθήκη των Σεβρών
(Αύγουστος 1920)

δ. η Ανατολική Μακεδονία και η ∆υτική
Θράκη.
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