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

Τα

µεταπολεµικά

προβλήµατα

του

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.

6 µονάδες
(6Χ1)

Σωστό Λάθος

α. Οι Άγγλοι κατείχαν την Κύπρο από το 1870.
β. Οι Ελληνοκύπριοι µετά το τέλος του Β΄
Παγκοσµίου Πολέµου αποτελούσαν το 50% του
πληθυσµού του νησιού.
γ. Η Ε.Ο.Κ.Α. µε συντονιστή τον Γεώργιο Γρίβα
αγωνιζόταν για την ανεξαρτησία της Κύπρου.
δ. Η συµφωνία της Ζυρίχης και του Λονδίνου
(1959) αναγνώρισε την ανεξαρτησία της
Κύπρου, αλλά παραχώρησε πολλές εξουσίες
στην τουρκική µειονότητα.
ε. Πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
εκλέχτηκε ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος.
στ. Το πραξικόπηµα του 1974 κατά του
αρχιεπισκόπου Μακαρίου οργανώθηκε από την
Τουρκία.

























ΘΕΜΑ 2ο

ΒΑΘ/ΓΙΑ

− Να αναφέρετε τα εθνικά ζητήµατα που κατά το τέλος του Β΄
Παγκοσµίου Πολέµου παρέµεναν σε εκκρεµότητα.

4 µονάδες

................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
ΘΕΜΑ 3ο

ΒΑΘ/ΓΙΑ

− Με ποιες µεταρρυθµίσεις επιχειρήθηκε ο εκσυγχρονισµός της
παιδείας µεταπολεµικά;

4 µονάδες

................................................................................................
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................................................................................................
................................................................................................
ΘΕΜΑ 4ο

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).

6 µονάδες
(6Χ1)

Α.΄

Β.΄

1. ___ Γρηγόρης Λαµπράκης

α. Πρώτος πρόεδρος της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας

2. ___ Κωνσταντίνος Καραµανλής

β. Αρχηγός του Ελληνικού
Συναγερµού,
πρωθυπουργός της
Ελλάδας (1952-1955)

3. ___ Αρχιεπίσκοπος Μακάριος

γ. Πρώτος Πρόεδρος της Β΄
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας
(1975-1980)

4. ___ Γεώργιος Παπανδρέου

δ. Βουλευτής της Ε.∆.Α.,
δολοφονήθηκε στη
Θεσσαλονίκη το 1962

5. ___ Αλέξανδρος Παπάγος

ε. Αρχηγός της Ένωσης
Κέντρου, πρωθυπουργός
(1963-1965)

6. ___ Κωνσταντίνος Τσάτσος

στ. Αρχηγός της Ε.Ρ.Ε.
(Εθνική Ριζοσπαστική
Ένωση), πρωθυπουργός
τις περιόδους 1955-1963
και 1974-1980
ζ. Πρόεδρος της Ε.∆.Α.
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2ο ΣΧΕ∆ΙΟ

Τα µεταπολεµικά προβλήµατα του ελληνισµού

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

(επαναληπτικό)
∆ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα
Θέµατα: 3

ΘΕΜΑ 1ο

ΒΑΘ/ΓΙΑ

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

Αµέσως µετά το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου:
α) η Βόρεια Ήπειρος ενσωµατώθηκε στην Ελλάδα.
β) η Κύπρος κηρύχθηκε ανεξάρτητη.
γ) τα ∆ωδεκάνησα παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα.
δ) τα Επτάνησα ενσωµατώθηκαν στην Ελλάδα.
Β. Να γράψετε, στο κενό αριστερά, το γράµµα του δεδοµένου της
Β΄ στήλης, που αντιστοιχεί στο δεδοµένο της Α΄ στήλης.
Α.΄

Β.΄

1. ____ ∆ολοφονία του βουλευτή της Ε.∆.Α.
Γρηγόρη Λαµπράκη

α. 1949

2. ____ Λήξη του εµφυλίου πολέµου

β. 1967

3. ____ Αποποµπή του Γεωργίου Παπανδρέου
από την πρωθυπουργία και σχηµατισµός
βασιλικών Κυβερνήσεων

γ. 1962
δ. 1965

4. ____ Αποκατάσταση της δηµοκρατίας

ε. 1974

5. ____ Στρατιωτική δικτατορία της 21ης Απριλίου
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5 µονάδες
(5Χ1)

ΘΕΜΑ 2ο

ΒΑΘ/ΓΙΑ

Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση
Την οµαλή λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος µετά
το τέλος του εµφυλίου πολέµου εµπόδισαν:
α) οι συνεχείς επεµβάσεις των στρατιωτικών στην πολιτική
ζωή της χώρας.
β) οι εγγενείς αδυναµίες των πολιτικών κοµµάτων και η
συνεχής επέµβαση της Αυλής.
γ) οι άµεσες επεµβάσεις του εκάστοτε πρωθυπουργού για
τον έλεγχο των σωµάτων ασφαλείας και της διοίκησης.
δ) οι άµεσες και δυναµικές επεµβάσεις των ξένων δυνάµεων
για τον έλεγχο της πολιτικής ζωής στη χώρα.
Β. Να δικαιολογήσετε σύντοµα την απάντησή σας: .....................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

1 µονάδα

3 µονάδες

ΘΕΜΑ 3ο

ΒΑΘ/ΓΙΑ

Α. Να προσδιορίσετε τη συµβολή των µεταδιδακτορικών
κυβερνήσεων στην επούλωση των τραυµάτων του εµφυλίου
πολέµου.
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

4 µονάδες
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Β. Να παρουσιάσετε την εξέλιξη του Κυπριακού προβλήµατος
από το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου πολέµου µέχρι το 1980.
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
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6 µονάδες

