ΙΣΤΟΡΊΑ ΣΤ΄
ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

1η Ενότητα

ONOMA:...................................................... ΗΜ/ΝΙΑ:...................
ΒΑΘΜΟΣ:…....… ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:……………….........……………………..

1. Διάβασε και γράψε ”Σωστό” ή “Λάθος “μέσα στο κουτάκι.

1.

Κατά την Αναγέννηση οι άνθρωποι του πνεύματος
στράφηκαν στη μελέτη του αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού
πολιτισμού.

2.

Οι Ουμανιστές έδωσαν έμφαση στον άνθρωπο και τις
δυνατότητές του.

3.

Οι Προτεστάντες, με επικεφαλής τον Γερμανό μοναχό
Μαρτίνο Λούθηρο, εναντιώθηκαν στην εξουσία του Πάπα
και στις καταχρήσεις της και δημιούργησαν ξεχωριστή
γερμανική εκκλησία.

4.

Οι Ευρωπαίοι ίδρυσαν αποικίες στις νέες περιοχές και ήρθαν
σε επαφή με τους πολιτισμούς αρχαίων λαών όπως Ίνκας και
Ατζέκοι, αλλά ελάχιστα επηρεάστηκαν από αυτούς.

5.

Η δουλεία ιδιαίτερα στις αποικίες αποτέλεσε την πιο
αρνητική συνέπεια των ανακαλύψεων.

6.

Ο Διαφωτισμός ξεκίνησε από την Ρωσία, καλλιεργήθηκε
όμως κυρίως στη Γαλλία.

7.

Κατά την Αμερικανική Επανάσταση, οι άποικοι του Νέου
Κόσμου εξεγέρθηκαν εναντίον των Βρετανών διεκδικώντας
την ανεξαρτησία τους και σχημάτισαν τις Ηνωμένες Πολιτείες
της Αμερικής (Η.Π.Α.)

8.

Το 1891 ψηφίστηκε φιλελεύθερο σύνταγμα που περιόρισε τις
εξουσίες του βασιλιά προς όφελος του Κοινοβουλίου.

9.

Η Γαλλική Επανάσταση ξέσπασε σε μια εποχή που η
μεγάλη οικονομική κρίση και η οικονομική ανισότητα
ταλαιπωρούσαν τη γαλλική κοινωνία.

10. Οι Αμερικανοί επαναστάτες ήταν υπέρ του θεσμού της
βασιλείας.
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2. Διάβασε και κάνε  στο σωστό κουτάκι.

1. Ένα κίνημα της Αναγέννησης, που εμπεύσθηκε από την ελληνορωμαϊκή
αρχαιότητα, ήταν ο ______________.
Αναγεννισμός

Ουμανισμός

2. Στην _________ διακρίθηκαν ο Μιχαήλ Θερβάντες με το μυθιστόρημα «Δον
Κιχώτης» κι ο ζωγράφος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος ή Ελ Γκρέκο.
Ισπανία

Αγγλία

Γαλλία

Ρωσία

3. Στις αρχές του 16ου αιώνα με τη ____________ οι νέες αυτές ιδέες άρχισαν
να επηρεάζουν και τη θρησκεία.
Αναγέννηση

Θρησκευτική Μεταρρύθμιση

4. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία αντέδρασε στην Προτεσταντική Μεταρρύθμιση με
την ____________, προσπαθώντας με μια σειρά από μέτρα, να φέρει και πάλι
τους Προτεστάντες με το μέρος της.
Ολοκληρωτική Μεταρρύθμιση

Καθολική Μεταρρύθμιση

5. Στην Αγγλία με το ___________ το 1689 ενισχύθηκε η εξουσία του
Κοινοβουλίου σε βάρος της απόλυτης μοναρχίας.
«Νόμο των Δικαιωμάτων»

«Χάρτα των Δικαιωμάτων»

6. Οι αλλαγές που συντελέστηκαν στην Ευρώπη,
εκφράστηκαν κατά τον 18ο αιώνα με το
πνευματικό κίνημα του _______________.
Διαφωτισμού

Αναγεννησμού
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7. Ο βασιλιάς ____________, για να κατανείμει δικαιότερα τους φόρους

ανάλογα με το εισόδημά του καθενός, συγκάλεσε στο Παρίσι τη Γενική
Συνέλευση των Τριών Τάξεων, με συμμετοχή των κληρικών, των ευγενών και
των αστών.
Λουδοβίκος Ε’

Λουδοβίκος ΙΣτ’

Λουδοβίκος Ι’

Λουδοβίκος Στ’

8. Η Γαλλική επανάσταση πέρασε από _______________ στάδια.
δυο

τέσσερα

τρία

πέντε

9. Σύμφωνα με τη «Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη»
η εξουσία πηγάζει ________________.
από το έθνος και όχι από το μονάρχη
από το μονάρχη και όχι από το έθνος

10. Στο δεύτερο στάδιο της Γαλλικής Επανάστασης η εξουσία πέρασε
_______________, οι οποίοι επέβαλαν καθεστώς τρομοκρατίας.
στα χέρια ακραίων ριζοσπαστών
στα χέρια ακραίων δημοκρατικών
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3. Αντιστοίχισε τις ημερομηνίες με τα σωστά γεγονότα.
1453

•

• Έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης

1492

•

• Ήττα του Βοναπάρτη στο Βατερλό.

1517

•

•

1689

•

• Θρησκευτική Μεταρρύθμιση

1776

•

•

Β΄ Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους
Οθωμανούς Τούρκους

1791

•

•

Ανακάλυψη της Αμερικής από τον Χριστόφορο
Κολόμβο

1789

•

• Αμερικανική Επανάσταση

1815

•

• Ψηφίστηκε φιλελεύθερο Σύνταγμα

Υπογράφεται στην Αγγλία ο «Χάρτης των
Δικαιωμάτων»

4. Δ
 ύο σημαντικά κινήματα ήταν ο Διαφωτισμός και η Αναγέννηση. Να αναλύσεις
αυτούς τους δύο όρους.

4

ΙΣΤΟΡΊΑ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ
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4. Ν
 α γράψεις δίπλα από κάθε όνομα ό,τι πληροφορία γνωρίζεις.
Βαρθολαμαίος Ντιάζ:................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................

Βάσκο Ντα Γκάμα:..........................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................

Μαγγελάνος:.........................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................

Χριστόφορος Κολόμβος:....................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................

Βόλτα:...........................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................

Νεύτων:.........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου.

δούλεψα
έξυπνα

ήταν
εύκολο!

κουράστηκα
πολύ
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ήταν
δύσκολο!

