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6η ∆ιδακτική Ενότητα  

 

Η  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  Ε Ν Ν Ο Ι Α   
Τ Ο Υ  Λ Α Ο Υ  Κ Α Ι  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ο Υ Σ   

Λ Α Ϊ Κ Η  Κ Υ Ρ Ι Α Ρ Χ Ι Α ,   
Κ Ο Μ Μ Α Τ Α  Κ Α Ι  Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η  

 

� Εργασία για το σπίτι  

 
♦ Γιατί χαρακτηρίζεται σήµερα ως σχεδόν αυτόµατη η διαδικασία της παροχής 
ψήφου εµπιστοσύνης του Κοινοβουλίου προς την Κυβέρνηση;  

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

 

Συνδυασµός ερωτήσεων του τύπου «σωστό - λάθος»  
και αναδιατύπωσης 
 
Αφού διαβάσετε τις παρακάτω προτάσεις να κυκλώσετε το Σ εάν τις θεωρείτε 
σωστές και το Λ εάν τις θεωρείτε λανθασµένες. Στην κενή σειρά που ακολουθεί 
να αναδιατυπώσετε τις λανθασµένες προτάσεις, ώστε να γίνουν σωστές.  

1. Ο τρόπος απόκτησης της ιθαγένειας ορίζεται µε νόµους 
του κράτους. 
.................................................................................................

 
Σ Λ 

2. Όσοι βρίσκονται στην Ελλάδα κατά το χρόνο που 
πραγµατοποιούνται βουλευτικές εκλογές µπορούν να 
ψηφίσουν σ� αυτές. 
.................................................................................................

 
 

Σ Λ 

3. Οι πολίτες ενός κράτους συνιστούν την έννοια του λαού. 
.................................................................................................
 

Σ Λ 
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4. Η έννοια του έθνους ορίζεται πολιτισµικά και 
συναισθηµατικά. 
.................................................................................................

 
Σ Λ 

5. Στα δηµοκρατικά πολιτεύµατα ισχύει η αρχή της λαϊκής 
κυριαρχίας. 
.................................................................................................

 
Σ Λ 

 
 
 
 
 
 

Ερώτηση πολλαπλής επιλογής 
 
Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

• Πολίτες µιας χώρας είναι:  
α) όλοι οι άνθρωποι που κατοικούν σε µια χώρα 
β) όλοι οι άνθρωποι που ανήκουν σ� ένα έθνος  
γ) αυτοί που απέκτησαν την ιθαγένεια της συγκεκριµένης χώρας  
 
 

Ερωτήσεις συµπλήρωσης  
 
Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.  

1. Η ιθαγένεια ορίζεται από ειδικούς ������� που σε άλλες χώρες 
στηρίζονται σε αναφορές στην ������� (δίκαιο �������) ή 
στο γεγονός ότι κάποιος ������ σε συγκεκριµένο ������� 
(δίκαιο του �������) ������� (�������) και 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να χαρακτηριστεί κάποιος 
������� µιας χώρας.   

2. Αυτό που συγκροτεί την πολιτική έννοια του λαού είναι τα �������  
������� ενώ κάθε αναφορά σε έννοιες που αναφέρονται κυρίως 
στο συναισθηµατικό τοµέα συνήθως ταυτίζονται µε την έννοια του 
�������  .  

3. Σύµφωνα µε την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας ο λαός είναι η 
������� της �������  .  
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Ερώτηση αντιστοίχησης 
 
Να γράψετε στο κενό αριστερά το γράµµα του δεδοµένου της Β΄ στήλης, που 
αντιστοιχεί στο δεδοµένο της Α΄ στήλης. 
 

Α΄  Σχέσεις Β΄  Κανόνες 

1.  ___  λαός 

2.  ___  έθνος  

3.  ___  ιθαγένεια 

 

α) ο νοµικός δεσµός του πολίτη µε  
ένα κράτος 

β)  οι πολίτες ενός κράτους 
γ) µια οµάδα ανθρώπων µε οµοιο-
γένεια φυλετική, θρησκευτική, 
πολιτισµική 

 
 
 

Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 
Να απαντήσετε σε καθένα από τα παρακάτω θέµατα: 

1. Να αναφέρετε τους τρόπους µε τους οποίους αποκτάται η ιθαγένεια 
σύµφωνα µε το νόµο. 

2. Να αναπτύξετε τη σηµασία που έχει η απόκτηση ιθαγένειας για έναν 
άνθρωπο που ζει σε µια χώρα. 

3. Να προσδιορίσετε τους κινδύνους που εγκυµονεί η φθορά της πολιτικής 
έννοιας του έθνους και η απολυτοποίηση της πολιτισµικής του έννοιας. 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΜΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

Παράδειγµα Ολιγόλεπτου ∆ιαγωνίσµατος 

Το παράδειγµα που ακολουθεί αφορά την 6η διδακτική ενότητα 
 

Α.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ...............................................................................................  
ΤΑΞΗ: .....................................ΤΜΗΜΑ: ..................................................................  
ΜΑΘΗΜΑ: ..................................................................................................................  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .........................................................................................................  

 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

ΘΕΜΑ 1ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή 
λανθασµένες βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για τις 
σωστές και Λ για τις λανθασµένες).Στη συνέχεια, στην κενή 
σειρά που ακολουθεί, να αναδιατυπώσετε τις λανθασµένες 
προτάσεις, ώστε να γίνουν σωστές.  

 
 

Μονάδες 8 

1. Η έννοια της ιθαγένειας είναι έννοια πολιτική. Σ Λ 
2. Η απολυτοποίηση της πολιτισµικής έννοιας 
του έθνους και η φθορά της πολιτικής του έν-
νοιας αποτέλεσε την υποδοµή του εθνικισµού. 

 
 

Σ Λ 

3. Στο κοινοβουλευτικό σύστηµα η Κυβέρνηση 
εκλέγεται απευθείας από το λαό.  

 

Σ Λ 

4. Το νοµοθετικό σώµα εκλέγεται από το λαό.  Σ Λ 
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ΘΕΜΑ 2ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

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

• Πολίτες µιας χώρας είναι:  
α) όλοι οι άνθρωποι που κατοικούν σε µια χώρα 
β) όλοι οι άνθρωποι που ανήκουν σ� ένα έθνος 
γ) αυτοί που κατέχουν την ιθαγένεια της συγκεκριµένης 
χώρας 

 
 
 

Μονάδες 2 

 
 

ΘΕΜΑ 3ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Να απαντήσετε σε καθένα από τα παρακάτω θέµατα:.  

1. Να αναφέρετε τους τρόπους µε τους οποίους αποκτάται η 
ιθαγένεια σύµφωνα µε το νόµο. 

2. Να αναπτύξετε τη σηµασία που έχει η απόκτηση ιθαγένειας 
για έναν άνθρωπο που ζει σε µια χώρα. 

 
 
 

Μονάδες 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μονάδες 5 
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