
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΧΕ∆ΙΑ  ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   

ΤΟΥ  ΜΑΘΗΤΗ   

ΣΤΟ  Β΄  ΚΕΦΑΛΑΙΟ   
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1ο ΣΧΕ∆ΙΟ 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  Κοινωνική και οικονοµική κατάσταση  

στη Γαλλία µέχρι το 1789 
∆ιάρκεια: Ολιγόλεπτο 
Θέµατα: 3 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ..................................................................  
ΤΑΞΗ: .......................................ΤΜΗΜΑ: ...................................  
ΜΑΘΗΜΑ: ....................................................................................  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ...........................................................................  

 
ΘΕΜΑ 1ο: Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως Σωστές ή 
Λανθασµένες, σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι. (Μονάδες 5) 
 

Σωστό  Λάθος 
α) Οι Γάλλοι ανήκαν σε τρεις τάξεις σαφώς διαχωρισµένες 

µεταξύ τους: τον κλήρο, τους ευγενείς και την Τρίτη τάξη. 
β) Όλοι οι κληρικοί απολάµβαναν τα ίδια προνόµια και είχαν 
πολλές δικαιοδοσίες. 

γ)  Οι ευγενείς απαλλάσσονταν από τη φορολογία. 
δ) Στην οικονοµία της Γαλλίας ίσχυε το σύστηµα της ελεύθερης 
διακίνησης αγαθών.  

ε) Η οικονοµική συµφωνία που υπογράφτηκε µεταξύ της 
Γαλλίας και της Αγγλίας το 1786 είχε αρνητικά 
αποτελέσµατα στη οικονοµία της Γαλλίας.  

στ) Ο σαφής διαχωρισµός των κοινωνικών τάξεων και οι κακοί 
χειρισµοί στην οικονοµία οδήγησαν τη Γαλλία σε σοβαρή 
οικονοµική κρίση.  

ζ)  Η γαλλική αριστοκρατία, επηρεασµένη από τις ιδέες των 
διαφωτιστών δεν αποδεχόταν την απόλυτη εξουσία του 
Λουδοβίκου Ι∆΄.  

Η) Οι φορολογικές επιβαρύνσεις στη Γαλλία κατανέµονταν 
ισότιµα ανάλογα µε την οικονοµική δυνατότητα του 
καθενός.  

θ)  Τη βάση της οικονοµίας του γαλλικού κράτους αποτελούσε 
η γεωργία και οι σύγχρονες βιοµηχανικές µονάδες. 

ι) Οι κεφαλαιοκράτες µεγαλοαστοί και οι αδύνατοι οικονοµικά 
ευγενείς επιθυµούσαν να αλλάξουν την κοινωνική και 
πολιτική τάξη των πραγµάτων.  

 
! !  

 
! !  
! ! 

 
! ! 

 

 
! ! 

 
 

! ! 
 
 

! !  
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! ! 
 
 

! ! 



 

 104

ΘΕΜΑ 2ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

− Να παρουσιάσετε  συνοπτικά τα οικονοµικά προβλήµατα που 
αντιµετώπιζε η τάξη των ευγενών καθώς και τη θέση που 
κατείχε στο σύνολο της γαλλικής κοινωνίας. 
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
  

 

 

10 µονάδες  

 
ΘΕΜΑ 3ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

− Να αναφέρετε µε συντοµία ποιο ήταν το µεταρρυθµιστικό 
πρόγραµµα του Τυργκό και για ποιους λόγους αντικαταστάθηκε 
από τον Νεκέρ.   
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
  

 

 

5 µονάδες  
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2ο ΣΧΕ∆ΙΟ 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  Το Τέλος της Επανάστασης 
 
∆ιάρκεια: Ολιγόλεπτο 
Θέµατα: 3 

 
 

ΘΕΜΑ 1ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

− ∆αντόν, ∆εµουλέν, Σεν Ζυστ, Ροβεσπιέρος. Τέσσερις 
σηµαντικές προσωπικότητες της Συµβατικής Συνέλευσης. Με 
συντοµία να αναφέρετε τις ιδεολογικές τους διαφορές.  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
 

 

 

10 µονάδες  

 
ΘΕΜΑ 2ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

− Να απαντήσετε συνοπτικά στα παρακάτω θέµατα:  
α) Να κρίνετε αν η περίοδος της τροµοκρατίας επί κυβέρνησης 
των ορεινών είχε θετικά αποτελέσµατα στα  οικονοµικά και 
κοινωνικά προβλήµατα των «ξεβράκωτων». 

..............................................................................................  

..............................................................................................  

..............................................................................................  
 
β) Να αναφερθείτε στις κυριότερες αλλαγές που επέφερε στο 
Σύνταγµα η Συµβατική Συνέλευση µετά την 9η Θερµιδόρ. 
Θα τις χαρακτηρίζατε σαν µια προσπάθεια µετάβασης από 
τη δικτατορία στο φιλελευθερισµό; Αιτιολογήστε την 
απάντησή σας. 

..............................................................................................  

..............................................................................................  

..............................................................................................  
 

 

 

 

5 µονάδες  

 

 

 

 
5 µονάδες 
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      3ο ΣΧΕ∆ΙΟ 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  Η αστική επανάσταση 
 
∆ιάρκεια: Ωριαίο 
Θέµατα: 3 

 
ΘΕΜΑ 1ο: Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως Σωστές ή 
Λανθασµένες, σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι. (Μονάδες 6) 

Σωστό  Λάθος 
α) Η Συνέλευση των Γενικών  Τάξεων της 5ης  Μαίου 1789 
πραγµατοποιήθηκε µετά από πιέσεις που ασκήθηκαν στο 
βασιλιά από δυσαρεστηµένους αριστοκράτες. 

β) Εκπρόσωποι όλων των κοινωνικών τάξεων συµµετείχαν 
στη Συνέλευση των Γενικών Τάξεων. 

γ) Ο όρκος του Σφαιριστηρίου θα φέρει στο πολιτικό 
προσκήνιο την αστική τάξη, ενώ η άλωση της Βαστίλλης 
το λαό του Παρισιού. 

δ) Με το διάταγµα της 4ης Αυγούστου 1789 καταργήθηκαν 
όλα τα φεουδαρχικά δικαιώµατα. 

ε)  Ο Λουδοβίκος ΙΣΤ΄ είχε την ετοιµότητα και τη διορατικότητα 
να συνθηκολογήσει µε τους επαναστάτες. 

στ) Τη µεγαλύτερη δύναµη της Συντακτικής Συνέλευσης 
αποτελούσαν οι «πατριώτες», δηλαδή η αριστερή πτέρυγα 
στην οποία συνυπήρχαν µοναρχικοί, φιλελεύθεροι, 
δηµοκράτες και ριζοσπάστες. 

ζ) Ο ∆αντόν, ο Μαρά και ο Ροβεσπιέρος, που προέρχονταν 
από τη Λέσχη των Κορντελιέ, υποστήριζαν την πλήρη 
κατάργηση της βασιλείας. 

η) Τα κυριότερα µέτρα της Εθνοσυνέλευσης (1789) ήταν:  
η έκδοση ειδικού χαρτονοµίσµατος (assignat) και  
η δήµευση της εκκλησιαστικής περιουσίας. 

θ) Η αντιπροσώπευση στη Συντακτική Συνέλευση ήταν 
άµεσα εξαρτηµένη από το φόρο που πλήρωνε ο καθένας. 

ι)  Οι ρυθµίσεις του Συντάγµατος του 1791 ώθησαν πολλούς 
κληρικούς και ευγενείς στη δηµιουργία εστιών αντεπανά-
στασης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.  

ια) Ο Λουδοβίκος ΙΣΤ΄ πίστευε ότι ο πόλεµος µε τους 
Αυστριακούς εξυπηρετούσε τα δικά του συµφέροντα. 

ιβ) Οι αποφάσεις της Νοµοθετικής Συνέλευσης ήταν ρι-
ζοσπαστικότερες από αυτές της Συντακτικής. 

 
 

! !  
 

! !  
 
 

! ! 
 

! ! 
 

! ! 
 
 
 

! ! 
 
 

! !  
 
 

! ! 
 
 

! ! 
 
 

! ! 
 

! ! 
 

! ! 
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ΘΕΜΑ 2ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

− Να επιλέξετε τρεις από τους όρους που ακολουθούν και να 
αποδώσετε, µε συντοµία, τη σηµασία τους:  
1.  Ανώµοτοι ιερείς 
2.  Ανασταλτική αρνησικυρία  
3.  Συνταγµατική Μοναρχία 
4.  Κοµµούνα 
5.  «µεγάλος τρόµος» 
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
 

 

6 µονάδες  

 
ΘΕΜΑ 3ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

• Ελευθερία,    Ισότητα,    Αδελφότητα. 
− Να αναλύσετε το περιεχόµενο των τριών θεµελιωδών Αρχών 
της Γαλλικής Επανάστασης.  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  

 

 

 

8 µονάδες  
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4ο ΣΧΕ∆ΙΟ 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  Η αστική επανάσταση (επαναληπτικό) 
 
∆ιάρκεια: Ωριαίο 
Θέµατα: 4 

 
ΘΕΜΑ 1ο  
Α. Να τοποθετήσετε µε τη σωστή χρονολογική σειρά τα στοιχεία της στήλης Β΄ 
στις τρεις περιόδους της Γαλλικής Επανάστασης της στήλης Α΄.  

 
στήλη Α΄ στήλη Β΄ 

Αριστοκρατική Επανάσταση 
5 �............................................... 
2. �............................................... 
3. �............................................... 

Αστική Επανάσταση 
5 �............................................... 
2. �............................................... 
3. �............................................... 

Ριζοσπαστική Επανάσταση 
5 �............................................... 
2. �............................................... 
3. �............................................... 

1.  9η Θερµιδόρ 
2.  Σύγκληση Γενικών Τάξεων 
3.  Πολιτική Φορολογία στους 
προνοµιούχους 

4.  Όρκος Σφαιριστηρίου 
5.  Συνταγµατική Μοναρχία 
6.  Ανάπτυξη της αστικής τάξης 
7.  Προώθηση των αιτηµάτων των 
λαϊκών τάξεων 

8.  Κυβέρνηση Ορεινών 
9.  ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του 
ανθρώπου και του πολίτη 

 
Β. Να αναφέρετε περιληπτικά τα στοιχεία που διαφοροποιούν καθεµιά από τις 
παραπάνω φάσεις της Γαλλικής Επανάστασης. Μονάδες 7 (4,5 + 2,5) 

 
ΘΕΜΑ 2ο 
− Να επιλέξετε τέσσερις από τους παρακάτω συντελεστές της Γαλλικής 
Επανάστασης (δύο από κάθε στήλη) και να αναφερθείτε συνοπτικά στο ρόλο 
τους. (Μονάδες 4) 

 
 στήλη Α΄ στήλη Β΄ 

Λαφαγιέτ  (La Fayette) «εµιγκρέ»  (emigrés) 
Λουδοβίκος XVI  (Louis XVI) «ξεβράκωτοι»  (sans cylottes) 
Μαρά  (Marat) Κορντελιέ  (Cordeliers) 
Ροβεσπιέρος  (Robespiere) Ιακωβίνοι  (Jacobins) 
∆αντόν  (Danton) ευγενείς  (aristocratie) 
Μιραµπώ  (Mirabeau) Θερµιδοριανοί  (Thermidoriens) 
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ΘΕΜΑ 3ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

− Να αναλύσετε την παρακάτω άποψη: 
«Από την ίδια της τη φύση η επανάσταση, είναι εχθρά όλων των 
κυβερνήσεων, προσπαθεί να τις καταστρέψει όλες, γι� αυτό και όλες 
έχουν συµφέρον να την καταστρέψουν».  

 
Κόµης Ζοζέφ Ντε Μαΐστρο  (Γάλλος πολιτικός και συγγραφέας, 1753-1821), 
από το βιβλίο Ιστορία της Ευρώπης, Serge Berstein - Pierre Milza, σ. 492.  

..............................................................................................  

..............................................................................................  

..............................................................................................  

..............................................................................................  

..............................................................................................  

..............................................................................................

..............................................................................................  

..............................................................................................  

..............................................................................................  
 

5 µονάδες  

 
ΘΕΜΑ 4ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

− Με ποιο τρόπο, κατά τη γνώµη σας, οι Ναπολεόντειοι πόλεµοι 
συνετέλεσαν στην «Αφύπνιση των Εθνικοτήτων» στις αρχές 
του 19ου αιώνα;  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  

 

 

 

4 µονάδες  
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