De la Primera a la Segona Guerra Mundial
BLOC 4

9. Ordena de l’1 al 4 aquests fets que van tenir
lloc durant la Primera Guerra Mundial.

a) [ ] Estats Units entra en guerra.
b) [ ] Tractat de Versalles.
c) [ ] Atemptat de Sarajevo.
d) [ ] Primera batalla del Marne.
10. Relaciona cada personatge amb el seu estat
corresponent.

a) Thomas W. Wilson
b) Kàiser Guillem II
c) Georges Clemenceau
d) Francesc Ferran

1. Alemanya
2. Imperi austrohongarès
3. Estats Units
4. França

11. Relaciona les dues sèries.

15. Subratlla quin fet va tenir lloc l’octubre del

a) Mascara antigàs

1. fred i humitat

b) Casc d’acer

2. trinxeres

a) La creació de la Societat de Nacions.

c) Pics i pales

3. productes químics

b) La fi de la I Guerra Mundial.

d) Manta

4. bombardeigs

c) La Revolució Russa.

1917.

12. Subratlla quines d’aquestes conseqüències es
van donar al final de la Primera Guerra Mundial.

a) Alemanya va perdre tot el seu imperi colonial.
c) El gran beneficiari de la guerra va ser el Japó.
d) Estats Units va haver de reduir el seu exèrcit.
13. Quins d’aquestes estats es van formar després
de la Primera Guerra Mundial? Tria una de les
sèries.

1) Hongria
3) Finlàndia

2) Txecoslovàquia
4) Suïssa

a) [ ] Tots quatre

b) [ ] 1, 2, 3

c) [ ] 1, 3, 4

d) [ ] 2, 3, 4

d) La pau de Versalles.

16. Relaciona les dues sèries.
1)
2)
3)
4)

b) Es van formar nous estats al centre d’Europa.
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Pintura de John Nash titulada Over de top que descriu la dura realitat
de la guerra de trinxeres durant la I Guerra Mundial.

Soviet
Bolxevic
Tsar
Menxevic

a) [ ] Emperador de Rússia.
b) [ ] Grup radical del moviment socialista rus.
c) [ ] Grup moderat del socialisme rus partidari
d’aliar-se amb la burgesia.

d) [ ] Consells d’obrers i soldats.
17. Quin nom rebien les milícies armades que van
crear els soviets?

a) [ ] Guàrdies del Palau d’Hivern
14. Subratlla quins d’aquests estats es van formar
després de la Gran Guerra.

a) Estònia

b) Iugoslàvia

c) Polònia

d) Bèlgica

b) [ ] Guàrdies bolxevics
c) [ ] Guàrdia Roja
d) [ ] Guàrdies de la Revolució
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