∆. ΣΧΕ∆ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
1ο ΣΧΕ∆ΙΟ
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
∆ιάρκεια: Ολιγόλεπτο
Θέµατα: 3

Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου

ΘΕΜΑ 1ο

ΒΑΘ/ΓΙΑ

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

1) Η ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Ι. Μεταξά (27/4/1936)
είχε ως συνέπεια:
α) να επανέλθουν στο στράτευµα οι δηµοκρατικοί
αξιωµατικοί.
β) να διαταραχθούν οι σχέσεις της Ελλάδας µε την Αγγλία.
γ) να αντιδράσουν ευρύτατα στρώµατα του λαού.
δ) να καταργηθεί ο θεσµός της βασιλείας.
2) Ο Ι. Μεταξάς έγινε πρωθυπουργός:
α) επειδή το κόµµα του ήρθε πρώτο στις εκλογές της 26ης
Ιανουαρίου 1936.
β) µε στρατιωτικό πραξικόπηµα.
γ) µε την ψήφο του ελληνικού κοινοβουλίου.
Β. Τον Ι. Μεταξά, στην επιβολή της δικτατορίας της 4ης
Αυγούστου 1936, στήριξαν:
α) η γερµανική κυβέρνηση.
β) ο Γεώργιος Β΄.
γ) τα βενιζελικά στοιχεία που υπήρχαν στο στράτευµα.
δ) η Αγγλία.
ε) η µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού
στ) ορισµένοι κύκλοι της µεγαλοαστικής τάξης.
− Να επιλέξετε τη σωστή τριάδα ___, ___, ___.
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1,5 µονάδα

1,5 µονάδα

3 µονάδες

ΘΕΜΑ 2ο

ΒΑΘ/ΓΙΑ

Να προσδιορίσετε το περιεχόµενο των όρων:
− αναλογικό εκλογικό σύστηµα ...............................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
− πλειοψηφικό εκλογικό σύστηµα ..........................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

ΘΕΜΑ 3ο

3 µονάδες

3 µονάδες

ΒΑΘ/ΓΙΑ

− Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του κράτους που οργάνωσε ο Ι.
Μεταξάς µετά την κήρυξη της δικτατορίας;
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
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8 µονάδες

2ο ΣΧΕ∆ΙΟ

Η περίοδος του Μεσοπολέµου στην Ελλάδα

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
∆ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα
Θέµατα: 4

ΘΕΜΑ 1ο

ΒΑΘ/ΓΙΑ

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

1) Κατά την περίοδο του Μεσοπολέµου, η Ελλάδα:
α) συνεχίζει να έχει προ-καπιταλιστική οικονοµία.
β) εισέρχεται στη φάση της καπιταλιστικής ανάπτυξης.
γ) διαθέτει εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό.
δ) δεν έχει µεγάλα οικονοµικά προβλήµατα.
2)
Ένα από τα κυριότερα µειονεκτήµατα της ελληνικής
βιοµηχανίας, κατά την περίοδο του Μεσοπολέµου, ήταν:
α) η αδυναµία προσαρµογής στον διεθνή εµπορικό
συναγωνισµό.
β) η ύπαρξη φτηνού εργατικού δυναµικού.
γ) η εξάρτηση από το ξένο κεφάλαιο.
δ) η εισροή ξένων κεφαλαίων.
Β. Να ελέγξετε το περιεχόµενο των ακόλουθων ισχυρισµών και να
δηλώσετε ποιοι είναι Σωστοί και ποιοι Λανθασµένοι, σηµειώνοντας 9
στο αντίστοιχο πλαίσιο.
− Οι πρόσφυγες, που ήρθαν στην Ελλάδα µετά τη

Μικρασιατική καταστροφή:
Σωστό Λάθος

α. προσέφεραν
β.
γ.
δ.
ε.
στ.
ζ.

τεράστιο

και

φτηνό

εργατικό

δυναµικό.
οι περισσότεροι δεν είχαν κανένα περιουσιακό
στοιχείο.
αποτέλεσαν τροχοπέδη για την οικονοµική
ανάπτυξη της χώρας.
οι περισσότεροι προτίµησαν τις επαρχιακές
πόλεις και την ύπαιθρο.
µετέφεραν µαζί τους σηµαντικά χρηµατικά
κεφάλαια.
µετέφεραν µαζί τους έναν υψηλό πνευµατικό
πολιτισµό.
τόνωσαν τη χώρα δηµογραφικά.
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1 µονάδα

1 µονάδα

3,5 µονάδες
(0,5Χ7)

ΘΕΜΑ 2ο

ΒΑΘ/ΓΙΑ

Να εξηγήσετε το περιεχόµενο των όρων:
− συλλογικές συµβάσεις εργασίας ..........................................
...................................................................................................
...................................................................................................
− κρατικός παρεµβατισµός ......................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
ΘΕΜΑ 3ο
Α. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τους παράγοντες που
συνετέλεσαν στην επιβολή, το 1925, στρατιωτικής
δικτατορίας για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
Β. Να παρατηρήσετε τη γελοιογραφία και να εξηγήσετε ποια
πολιτική κατάσταση σχολιάζει ο γελοιογράφος.

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
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1,5 µονάδα

1,5 µονάδα

ΒΑΘ/ΓΙΑ
2 µονάδες

3 µονάδες

ΘΕΜΑ 4ο

ΒΑΘ/ΓΙΑ

Να αναλύσετε τη σχέση:
πρόσφυγες  βιοµηχανική ανάπτυξη 
ανάπτυξη νεοελληνικής πόλης
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
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5 µονάδες
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