∆. ΣΧΕ∆ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
1ο ΣΧΕ∆ΙΟ
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
∆ιάρκεια: Ολιγόλεπτο
Θέµατα: 4

Η πορεία προς τον πόλεµο

ΘΕΜΑ 1ο

ΒΑΘ/ΓΙΑ

Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α. Με τη “συµφωνία του Μονάχου” οι δυτικές δηµοκρατίες

1,5 µονάδα

(Γαλλία, Αγγλία):
α) παρέδωσαν την Τσεχοσλοβακία στον Χίτλερ.
β) υπέγραψαν συµµαχία µε την Ε.Σ.Σ.∆.
γ) εγγυήθηκαν την ακεραιότητα της Πολωνίας.
δ) κήρυξαν τον πόλεµο κατά της Γερµανίας.
Β. ∆ΕΝ αποτελεί αιτία του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου:
α) η εδαφική συρρίκνωση της Γερµανίας.
β) η έξαρση του εθνικισµού στη Γερµανία.
γ) η οικονοµική εξόντωση των ηττηµένων του Α΄ Παγκοσµίου
Πολέµου.
δ) η ανάπτυξη των εθνικών κινηµάτων στα Βαλκάνια.
ε) η επιβολή δικτατορικών καθεστώτων σε πολλά
ευρωπαϊκά κράτη.

1,5 µονάδα

Γ. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί χαρακτηριστικό της
“ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ” που επιβλήθηκε στην κατακτηµένη Ευρώπη;
α) οικονοµική λεηλασία.
β) πολιτική υποταγή.
γ) αντιρατσιστική πολιτική.
δ) κατάπνιξη ελευθεριών.
ε) εξόντωση των Εβραίων.

1,5 µονάδα
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ΘΕΜΑ 2ο

ΒΑΘ/ΓΙΑ

− Το “σύµφωνο Μολότωφ - Ρίµπεντροπ” υπεγράφη µεταξύ:

1,5 µονάδα

(να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση)

α) Γερµανίας - Ε.Σ.Σ.∆.
β) Γερµανίας - Τσεχοσλοβακίας.
γ) Ε.Σ.Σ.∆. - Ιαπωνίας.
δ) Τσεχοσλοβακίας - Ιταλίας.
− Ποιο ήταν το περιεχόµενο αυτής της συµφωνίας και ποια η
σηµασία της;
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

5,5 µονάδες

ΘΕΜΑ 3ο

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).

4 µονάδες
(4Χ1)

Α.΄

Οι Ηγέτες

Β.΄

Οι Χώρες

α. Αγγλία
1. ____ Μουσολίνι
β. Γαλλία
2. ____ Τσάµπερλαιν

γ. Γερµανία
δ. Η.Π.Α.

3. ____ Φράνκο
ε. Ισπανία
4. ____ Χίτλερ

στ. Ιταλία
ζ. Πολωνία
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ΘΕΜΑ 4ο

ΒΑΘ/ΓΙΑ

Να συµπληρώσετε τα κενά στο παρακάτω κείµενο.
Ο ∆εύτερος Παγκόσµιος Πόλεµος άρχισε τον Σεπτέµβριο του
έτους ………., µε αφορµή την επίθεση της ……………. κατά
της ……………. .
Τα αντίπαλα στρατόπεδα ήταν δύο:
α)

ο

επιθετικός

σχηµατίστηκε

στρατοκρατικός

µε την υπογραφή

……………

που

συµµαχίας µεταξύ

……………, …………… και ……………. .
β) το στρατόπεδο των ΣΥΜΜΑΧΩΝ που αρχικά αποτέλεσαν η
……………. και η …………….. .
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4,5 µονάδες
(9Χ0,5)

2ο ΣΧΕ∆ΙΟ
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

Ο ∆εύτερος Παγκόσµιος Πόλεµος
(επαναληπτικό)

∆ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα
Θέµατα: 4

ΘΕΜΑ 1ο

ΒΑΘ/ΓΙΑ

Να ελέγξετε το περιεχόµενο των ακόλουθων ισχυρισµών και να
δηλώσετε ποιοι είναι Σωστοί και ποιοι Λανθασµένοι, σηµειώνοντας 9
στο αντίστοιχο πλαίσιο.

3,5 µονάδες
(7Χ0,5)

Ο ∆εύτερος Παγκόσµιος Πόλεµος:
Σωστό Λάθος

α. άρχισε σαν ξεκαθάρισµα παλιών λογαριασµών

ανάµεσα σε έθνη της “γηραιάς ηπείρου”.





























β. ενίσχυσε τον ρυθµιστικό ρόλο της Κοινωνίας

των Εθνών στις διεθνείς σχέσεις.
το
τέλος
των
πολυεθνικών
αυτοκρατοριών.
κατέληξε στον υποβιβασµό των µεγάλων
Ευρωπαίων εµπολέµων σε δυνάµεις δεύτερης
κατηγορίας.
έχει µείνει γνωστός στην ιστορία ως “πόλεµος
χαρακωµάτων”.
ανέδειξε ως µελλοντικούς ρυθµιστές της τύχης
του κόσµου τις Η.Π.Α. και την Ε.Σ.Σ.∆.
υποθήκευσε το µέλλον της ανθρωπότητας στον
φόβο του πυρηνικού ολέθρου.

γ. σήµανε
δ.

ε.
στ.
ζ.

ΘΕΜΑ 2ο

ΒΑΘ/ΓΙΑ

Να συµπληρώσετε τα κενά στο παρακάτω κείµενο.

Ο ∆εύτερος Παγκόσµιος Πόλεµος τελείωσε τον Σεπτέµβριο
του έτους ………., µε τελευταία πράξη του δράµατος την
καταστροφή των πόλεων ……………. και ……………… από
τις ατοµικές βόµβες που έριξαν οι ……………… .
Το γεγονός που µετέβαλε τη σύρραξη σε παγκόσµια ήταν η
επίθεση της ……………. κατά του ……………. στόλου στο
……….

………. κατά το έτος ………. .
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4 µονάδες
(8Χ0,5)

ΘΕΜΑ 3ο

ΒΑΘ/ΓΙΑ

Να εξηγήσετε σύντοµα το περιεχόµενο των όρων:
α) ∆όγµα Τρούµαν
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
β) Σχέδιο Μάρσαλ
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
γ) ∆όγµα Ζντάνωφ
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
δ) Ψυχρός Πόλεµος
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
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2 µονάδες

2 µονάδες

2 µονάδες

2 µονάδες

ΘΕΜΑ 4ο

ΒΑΘ/ΓΙΑ

Αφού µελετήσετε το κείµενο, να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις.
Απόσπασµα από τη ∆ιακήρυξη του Ο.Η.Ε.
Εµείς οι λαοί των Ηνωµένων Εθνών αποφασισµένοι :
- να προφυλάξουµε τις επόµενες γενεές από τη µάστιγα του πολέµου …
- να διακηρύξουµε για µια ακόµη φορά την πίστη µας στα θεµελιώδη
δικαιώµατα του ανθρώπου, στην αξία της ανθρώπινης
προσωπικότητας, στην ισότητα δικαιωµάτων ανδρών και γυναικών
καθώς και µεγάλων και µικρών εθνών.
- να εφαρµόσουµε την ανεκτικότητα, να ζούµε ειρηνικά ο ένας λαός µε
τον άλλο …
- να ενώσουµε τις δυνάµεις µας για τη διατήρηση της ειρήνης και της
ασφάλειας σ’ όλο τον κόσµο …
- να δεχθούµε αρχές και να εφαρµόσουµε µεθόδους που θα εγγυώνται
ότι δε θα γίνει καινούρια προσφυγή στη βία των όπλων, εκτός αν
αποβλέπει στο γενικό καλό …
Αποφασίσαµε
να
ενώσουµε
τις
δυνάµεις
µας
για
να
πραγµατοποιήσουµε αυτά τα σχέδια.

α) Για ποιο σκοπό ιδρύθηκε ο Ο.Η.Ε.;
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

1,5 µονάδα

β)

3 µονάδες

Για ποιους λόγους, τόσο εσωτερικής λειτουργίας του
οργανισµού όσο και διεθνούς πολιτικού κλίµατος, δεν
επιτεύχθηκε αυτός ο σκοπός;
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
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