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Multiple choice til kapitel 2 

1. Hans Adolf Brorson mente, at jordskælvet i Lissabon skyldtes
a. Pladetektonik
b. Underjordiske huler, fyldt med gas
c. En tsunami
d. Guds straf for portugisernes syndige liv

2. Immanuel Kant mente, at jordskælvet i Lissabon skyldtes
a. Pladetektonik
b. Underjordiske huler, fyldt med gas
c. En tsunami
d. Guds straf for portugisernes syndige liv

3. Deisme er troen på
a. En gud, der styrer alt på jorden
b. En gud, der har skabt verden, men ellers lader naturlovene styre den
c. Flere guder
d. At der ikke findes guder

4. Frankrigs førstestand bestod af
a. Adelen
b. Borgerne
c. Præster og munke
d. Bønder

5. Frankrigs andenstand bestod af
a. Adelen
b. Borgerne
c. Præster og munke
d. Bønder

6. Hvilken af disse samfundsgrupper var ikke en del af tredjestanden i Frankrig?
a. Bønder
b. Jurister
c. Håndværkere
d. Adelige

7. Hvilke af disse grupper kan ikke kaldes borgere i 1700-tallet?
a. Bønder
b. Købmænd
c. Håndværkere
d. Bankfolk
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8. Hvilke af disse faktorer vil en materialistisk historiker ikke tage i betragtning, når han skal forklare
samfundets udvikling?

a. Nye handelsruter
b. Ændringer i klima
c. Nye religiøse tanker
d. Dårlig høst

9. Hvilket af disse udsagn vil være mest typisk for en idealistisk historiker?
a. Mange læste Rousseaus bøger og det var grunden til den franske revolution
b. Den franske revolution skyldtes i bund og grund den dårlige høst
c. Bønderne hævnede, at de i mange år havde skullet betale til adelens luksusliv – og det

satte gang i den franske revolution
d. Borgerne brugte den franske revolution til at få magten

10. Hvad skrev Voltaire om jordskælvet i Lissabon?
a. En bog
b. En tale
c. En sang
d. Et digt
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