ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
20 Διαγωνίσματα
προαγωγικών εξετάσεων

Δ1
1o ΘΕΜΑ
Δύο πόλεις απέχουν σε χάρτη 10cm. Ο χάρτης έχει κλίμακα 1:1.200.000. Ποια είναι η
χιλιομετρική απόσταση των πόλεων σε ευθεία γραμμή;
2o ΘΕΜΑ
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις με σωστό (Σ) ή λάθος (Λ).
1. Η οζοντόσφαιρα βρίσκεται μέσα στην ιονόσφαιρα.
2. Στην τροπόσφαιρα δημιουργούνται τα καιρικά φαινόμενα.
3. Όταν μια μάζα αέρα ψύχεται γίνεται πιο αραιή και πιο ελαφριά και ανεβαίνει προς τα
πάνω.
4. Το όζον απορροφά τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου και προστατεύει τη ζωή.
5. Την ταχύτητα του αέρα τη μετράμε με ανεμοδείκτες.
3o ΘΕΜΑ
Τι είναι οι μουσώνες και πως δημιουργούνται;
4o ΘΕΜΑ
Τι είναι η ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα; Ποια είναι η οικονομική σημασία της;
5o ΘΕΜΑ
Να γίνει η αντιστοίχιση μεταξύ ποταμών και ηπείρων.
1. Μισούρι
α. Νότια Αμερική
2. Μάρρεϋ
β. Ασία
3. Νίγηρας
γ. Βόρεια Αμερική
4. Αμαζόνιος
δ. Ευρώπη
ε. Ωκεανία
5. Γάγγης
στ. Αφρική
6o ΘΕΜΑ
Τι λέγεται κλίμα ενός τόπου; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται το κλίμα μιας περιοχής;
7o ΘΕΜΑ
Σε ποιες αλυσίδες βουνών χωρίζεται ο Άτλας; Ποιες είναι οι χώρες του Άτλαντα;
8o ΘΕΜΑ
Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με τις σωστές λέξεις και να τις
μεταφέρετε στην κόλλα σας, βάζοντας μπροστά τον αριθμό της πρότασης.
Α. Ο φλοιός της γης μαζί με το ανώτερο τμήμα του μανδύα λέγεται……………….
Β. Οι υποθαλάσσιες εκρήξεις ηφαιστείων προκαλούν μερικές φορές παλιρροιακά κύματα που
λέγονται ….……………….
Γ. Το μέγιστο ύψος των Ιμαλάϊων 8848m είναι η κορυφή ……………….
Δ. Τα φυτά και τα ζώα που υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα λέγονται……………..
Ε. Οι δυνάμεις που δημιουργούνται στο εσωτερικό της γης λέγονται……………..
9o ΘΕΜΑ
Να αναφέρετε τα μέρη από τα οποία αποτελείται ένα ποτάμι. Τι είναι: μέση παροχή ενός
ποταμού;

Δ2
ΘΕΜΑ 1ο
Α ) Τι είναι κλίμακα ενός χάρτη ; Δώστε παράδειγμα .
Β ) Ποιά είναι η γεωγραφική θέση της Ελλάδας;
ΘΕΜΑ 2ο
Α ) Ποιές είναι οι διαφορές Αιγαίου και Ιονίου πελάγους;
Β ) Ποιά πλεονεκτήματα προσφέρει το Αιγαίο στους κατοίκους των νησιών του;
Γιατί έχει πολύ μεγάλη γεωγραφική σημασία;
ΘΕΜΑ 3ο
Α ) Γράψτε τα ονόματα , της μεγαλύτερης λίμνης ,του μεγαλύτερου ποταμού και του
μεγαλύτερου βουνού της Ελλάδας .
Β ) Τι γνωρίζετε για τους Ήλιους και τι για τους πλανήτες;
Ποιοί είναι οι πλανήτες του δικού μας ηλιακού συστήματος κατά σειρά από τον κοντινότερο
στον Ήλιο προς τον πιο απόμακρο;
ΘΕΜΑ 4ο
Α ) Τι γνωρίζετε για τις τρείς κινήσεις της γης;
Β ) Πως επηρεάζει τους ανθρώπους η κίνηση της γης;
ΘΕΜΑ 5ο
Σημειώστε ποιές από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και
ποιές λανθασμένες (Λ) .
1 ) Μικρότερα τμήματα των θαλασσών ονομάζονται πελάγη.
2 ) Οι βροχές είναι εξίσου κατανεμημένες σε όλα τα σημεία της γης.
3 ) Ένα σημείο του Ιονίου με πολύ μεγάλο βάθος είναι η Τάφρος της Καρπάθου.
4 ) Η κατώτερη στιβάδα της ατμόσφαιρας λέγεται στρατόσφαιρα.
5 ) Η ποσότητα της βροχής που πέφτει σε μια περιοχή μετριέται με το μήκος βροχής.
6 ) Το 97,39 % του συνόλου του νερού βρίσκεται στους ωκεανούς.
7 ) Όταν μια μάζα αέρα θερμαίνεται γίνεται πιο βαριά και κατεβαίνει (καθοδική κίνηση) .
8 ) Η Ερυθρά θάλασσα βρίσκεται στον Ατλαντικό ωκεανό.
ΘΕΜΑ 6ο
Κυκλώστε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:
1 ) Υγροί άνεμοι που καθορίζουν την γεωργία και την παραγωγή τροφής είναι:
α . Οι τυφώνες
β . Οι μουσώνες
γ . Οι βόρειοι άνεμοι
2 ) Το εύκρατο κλίμα:
α . επικρατεί σε μεγάλο υψόμετρο .
β . έχει μεγάλες εναλλαγές θερμοκρασίας.
γ . είναι το πιο κατάλληλο για την ανθρώπινη ζωή.
3 ) Το κλίμα του Ισημερινού χαρακτηρίζεται:
α . από υπερβολικά πολλές βροχές.
β . από βροχές λιγότερες από 13 εκατοστά του μέτρου το χρόνο.
γ . από πολύ χαμηλές θερμοκρασίες .
4 ) Ο Ειρηνικός ωκεανός επικοινωνεί με τον Ατλαντικό:
α . μέσω της Μεσογείου
β . βορείως μέσω του Βερίγγειου πορθμού.
γ . νοτίως με το ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας.

ΘΕΜΑ 7ο
Τι γνωρίζετε για τον καιρό και τι για το κλίμα; (αναλυτικά).
ΘΕΜΑ 8ο
Α ) Τι γνωρίζετε για τις λιθοσφαιρικές πλάκες και τις κινήσεις τους;
Β ) Γράψτε τα ονόματα των μεγαλύτερων λιθοσφερικών πλακών.
ΘΕΜΑ 9ο
Α ) Τι είναι τα ηφαίστεια και που υπάρχουν ;Ποιές είναι οι συνέπειες της έκρηξης ενός
ηφαιστείου. (αρνητικές - θετικές ).
Β ) Τι είναι οι σεισμοί ;

Δ3
ΘΕΜΑ 1ο
Α) Ποια η γεωγραφική θέση της Ελλάδας; (θέση και σύνορα)
Β) Ποια η σημαντικότερη οροσειρά της Ελλάδας και πως αυτή επιδρά στον σχηματισμό
πολλών ελληνικών ποταμών;
ΘΕΜΑ 2ο
Α) Να δώσετε τον ορισμό της κλίμακα ενός χάρτη; Να εξηγήσετε τι σημαίνει η έκφραση ότι
ένας χάρτης της Ελλάδας έχει κλίμακα 1:2.000.000.
Β) Ποια είναι τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των χαρτών;
ΘΕΜΑ 3
Α) Να αναφέρετε (ονομαστικά) από ποιους παράγοντες εξαρτάται η θερμοκρασία του
αέρα μιας περιοχής.
Β) Να συμπληρώσετε τα κενά στο παρακάτω κείμενο:
Ο αέρας είναι.……….. (θερμός, ψυχρός) κοντά στον Ισημερινό και ………… (θερμός, ψυχρός)
κοντά στους πόλους. Πάνω από τις ηπείρους ο αέρας είναι ……… (θερμός, ψυχρός) το
χειμώνα και …………(θερμός, ψυχρός) το καλοκαίρι. Στην ίδια περιοχή ο αέρας θα είναι πιο
……….. (θερμός, ψυχρός) σε μεγάλο υψόμετρο και πιο ………… ( θερμός, ψυχρός) σε μικρό
υψόμετρο. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Γης συγκεντρώνεται στις ………… (
πολικές, εύκρατες, ισημερινές) περιοχές, στις οποίες επικρατούν ………. ( χαμηλές, μέσες,
υψηλές) θερμοκρασίες.
ΘΕΜΑ 4ο
Α) Να αντιστοιχίσετε τις προτάσεις της στήλης Α με τις έννοιες της στήλης Β.
ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β
Ι) Υγροί καλοκαιρινοί άνεμοι που
α) Μουσσώνες
φυσούν στην Ν.Α Ασία
ΙΙ) Απλά όργανα με τα οποία διακρίνουμε
β) Άνεμοι
την διεύθυνση από την οποία φυσούν οι
άνεμοι
ΙΙΙ) Θύελλες με ανέμους που έχουν
γ) Ανεμοδείκτες
ταχύτητα 250-300 χλμ/ώρα
IV) Κάθετες και πλάγιες κινήσεις του
δ) Τυφώνες
αέρα που οφείλονται στις διαφορές της
θερμοκρασίας.
ε) Ανεμογεννήτριες
Β) Να δώσετε τον ορισμό του κλίματος. Να αναφέρετε (ονομαστικά) τους παράγοντες από
τους οποίους εξαρτάται το κλίμα.
ΘΕΜΑ 5ο
Α) Να γράψετε ονομαστικά τους κύριους σχηματισμούς του υποθαλάσσιου ανάγλυφου.
Β) Να περιγράψετε τον κύκλο του νερού.
ΘΕΜΑ 6ο
Α) Να γράψετε ονομαστικά τα μέρη ενός ποταμού.
Β) Να εξηγήσετε τον λόγο για τον οποίο η Ελλάδα δεν μπορεί να σχηματίσει μεγάλα
ποτάμια.
ΘΕΜΑ 7ο
Α) Να περιγράψετε το εσωτερικό της Γης.

Β) Να ορίσετε τις λιθοσφαιρικές πλάκες. Να εξηγήσετε γιατί οι περιοχές που βρίσκονται στα
όρια των λιθοσφαιρικών πλακών χαρακτηρίζονται από μεγάλη αστάθεια.
ΘΕΜΑ 8ο
Α) Να χαρακτηρίσετε σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις.
α) Ο Μισσισσίπη είναι ποταμός της Ν. Αμερικής.
β) Ο Νείλος είναι ποταμός στον οποίο δημιουργήθηκε η τεχνητή λίμνη Νάσερ.
γ) Τα Ιμαλάϊα είναι ο μεγαλύτερος ορεινός όγκος της Γης.
δ) Ο μεγαλύτερος και βαθύτερος ωκεανός είναι ο Ατλαντικός ωκεανός.
ε) Εξωγενείς λέγονται οι δυνάμεις που έχουν την πηγή τους έξω από την λιθόσφαιρα.
στ) Τα υποθαλάσσια ηφαίστεια σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργούν τα τσουνάμις.
Β) Σε ποια ήπειρο βρίσκεται ο Αμαζόνιος ποταμός και για ποιους λόγους το δάσος του είναι
πολύτιμο;
ΘΕΜΑ 9ο
Να εξηγήσετε τους τρόπους με τους οποίους οι μεγάλες οροσειρές επηρεάζουν την ζωή των
ανθρώπων που ζούνε πάνω και γύρω τους.

Δ4
ΘΕΜΑ 1ο
Α. Τι ονομάζουμε καιρό και τι κλίμα;
Β. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται το κλίμα ενός τόπου;
ΘΕΜΑ 2ο
Α. Ποια τα μέρη ενός ποταμού;
Β. Ποια κριτήρια καθορίζουν το μέγεθος ενός ποταμού ( ονομαστικά ).
ΘΕΜΑ 3ο
Α. Τι πλεονεκτήματα προσφέρουν οι χάρτες;
Β. Πόσα χιλιόμετρα είναι στην πραγματικότητα 4 cm(εκατοστά) σε χάρτη με κλίμακα
1: 2000000
ΘΕΜΑ 4ο
Α. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες:
α. Το εξωτερικό στρώμα της Γης ονομάζεται φλοιός και έχει πάχος 5-75 χιλιόμετρα.
β. Ο μανδύας και ο πυρήνας αποτελούν την λιθόσφαιρα της Γης.
γ. Η λιθόσφαιρα είναι κομματιασμένη σε μεγάλα δύσκαμπτα τμήματα, τα οποία
ονομάζονται λιθοσφαιρικές πλάκες.
δ. Όταν δύο λιθοσφαιρικές πλάκες απομακρύνονται τότε το μάγμα ανεβαίνει στο χάσμα
που δημιουργείται, στερεοποιείται και μετατρέπεται σε στερεό φλοιό στον πυθμένα των
ωκεανών.
Β. Πως δημιουργούνται τα ηφαίστεια;
ΘΕΜΑ 5ο
Να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις:
1. Η κατώτερη στιβάδα της ατμόσφαιρας της γης λέγεται …………………………..
2. Η μακρύτερη οροσειρά της Γης είναι …………………………….
3. Το σύνολο του νερού που υπάρχει στη Γη λέγεται ………………………….
4. Οι δυνάμεις που έχουν την αιτία γέννησής τους στο εσωτερικό της Γης λέγονται
…………………………..
5. Τα τεράστια παλιρροιακά κύματα που προκαλούνται από τις εκρήξεις υποθαλασσίων
ηφαιστείων λέγονται ………………………………….
ΘΕΜΑ 6ο
Σε ποια Ήπειρο ανήκουν τα παρακάτω ποτάμια:
Ευφράτης, Κόνγκο, Γάγγης, Νίγηρας, Μεκόνγκ, Μισσισσίπι, Λένα, Αμαζόνιος, Παρανά,
Νείλος, Τίγρης, Γιανγκ Τσε Γιανγκ.
ΘΕΜΑ 7ο
Α. Να αντιστοιχίσετε τους νομούς με τις πρωτεύουσες τους.
ΝΟΜΟΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
1. Κυκλάδων
α. Βόλος
2. Μαγνησίας
β. Έδεσσα
3. Βοιωτίας
γ. Κομοτηνή
4. Πέλλας
δ. Κατερίνη
5. Ροδόπης
ε. Ερμούπολη
6. Πιερίας
ζ. Λιβαδειά
Β. Να αναφέρετε τρία μεγάλα ποτάμια, τρία μεγάλα βουνά και τρεις λίμνες της
Ελλάδας

ΘΕΜΑ 8ο
A. Να περιγράψετε τον κύκλο του νερού στη φύση.
Β. Να εξηγήσετε τη σημασία του κύκλου αυτού για τη ζωή όσο και για την ίδια τη Γη.
ΘΕΜΑ 9ο
Α. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η θερμοκρασία του αέρα κάθε περιοχής;
Β. Που οφείλονται οι άνεμοι και ποια είναι τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά τους.

Δ5
ΘΕΜΑ 1ο
Συμπληρώστε τα κενά στην παρακάτω παράγραφο :
Η Ελλάδα είναι μια Ευρωπαïκή χώρα και γεωγραφικά ανήκει στη ……………… Ευρώπη.
Καταλαμβάνει το νότιο άκρο της …………………..(2) χερσονήσου. Συνορεύει βόρεια με την
………………… και με τη ………………… , βορειοδυτικά με την …………….. και βορειοανατολικά
με την ………………… . Δυτικά, ανατολικά και νότια βρέχεται από τη …………………… θάλασσα,
άρα ανήκει γεωγραφικά και στη μεγάλη ομάδα των .................. …….. χωρών της Ευρώπης,
της Ασίας και της Αφρικής.
ΘΕΜΑ 2ο
Α) Τι ονομάζουμε καιρό και τι κλίμα;
Β) Από ποιους παράγοντες εξαρτάται το κλίμα ενός τόπου; (ονομαστικά)
ΘΕΜΑ 3ο
Αντιστοιχίστε τη στήλη Α με τη στήλη Β
Στήλη Α
Στήλη Β
1.Λιθόσφαιρα
α) Η αεριώδης μάζα που περιβάλλει τη γη.
2 Υδρόσφαιρα
β) Ο στερεός φλοιός της γης και ένα τμήμα του μανδύα.
3.Ατμόσφαιρα
γ) Το σύνολο του νερού που υπάρχει στη γη.
4.Βιόσφαιρα.
δ) Κάθε χώρος πάνω και μέσα στη γη, στον οποίο ζουν και
πολλαπλασιάζονται οι οργανισμοί.
ΘΕΜΑ 4ο
Γιατί το δάσος του Αμαζονίου είναι πολύτιμο;
ΘΕΜΑ 5ο
α) Ποιά είναι τα μέρη ενός ποταμού; ( ονομαστικά)
β) Από τι εξαρτάται το μέγεθος ενός ποταμού;( ονομαστικά)
ΘΕΜΑ 6ο
Να χαρακτηρίσετε ως Σωστές ή Λάθος τις παρακάτω προτάσεις :
α) Τα Τσουνάμις είναι τεράστια παλιρροιακά κύματα , που προκαλούνται από την
έκρηξη υποθαλάσσιων ηφαιστίων.
β) Το εξωτερικό στρώμα της Γής ονομάζεται : Πυρήνας.
γ) Τα καιρικά φαινόμενα δημιουργούνται μέσα στην Τροπόσφαιρα.
δ) Η υψηλότερη κορυφή των Άλπεων είναι το Έβερεστ.
ε) Οι Μουσσώνες είναι άνεμοι που φυσούν στην Νοτιοανατολική Ασία.
ΘΕΜΑ 7ο
α) Ποιες είναι οι μορφές του νερού ;
β) Τι γνωρίζετε για τον κύκλο του νερού;
ΘΕΜΑ 8ο
Ποιες είναι οι δυσκολίες της ζωής σε μεγάλο υψόμετρο;

ΘΕΜΑ 9ο
Σε ποιες Ηπείρους βρίσκονται οι παρακάτω οροσειρές ;
α. Άλπεις.
β. Βραχώδη Όρη.
γ. Ιμαλάϊα.
δ. Άνδεις.
ε. Άτλας

Δ6
Ερώτηση 1
α) Ποια είναι τα τρία μεγαλύτερα Ελληνικά νησιά και σε ποιο πέλαγος βρίσκονται;
β) Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των νησιών, διαφορετικά από αυτά της
υπόλοιπης Ελλάδας;
Ερώτηση 2
Γράψτε πέντε χώρες της Νότιας Αμερικής.
Ερώτηση 3
Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες πηγές ενέργειας στη φύση;
Ερώτηση 4
α) Ποιες είναι οι μορφές του νερού και που συναντώνται αυτές;
β) Να περιγράψετε τον κύκλο του νερού στη Γη.
Ερώτηση 5
α) Από ποιους παράγοντες εξαρτάται το κλίμα ενός τόπου; (ονομαστικά)
β) Σε ποια κατηγορία εύκρατου κλίματος ανήκει το κλίμα της Ελλάδος και πως
χαρακτηρίζεται αυτό;
Ερώτηση 6
α) Πόσες και ποιες είναι οι Ήπειροι της γης;
β) Ποια θάλασσα χωρίζει την Ευρώπη από την Αφρική και ποιο είναι το πιο στενό πέρασμα
ανάμεσα σε αυτές;
Ερώτηση 7
α) Γιατί είναι πολύτιμο το δάσος του Αμαζονίου;
β) Από ποιες ανθρώπινες δραστηριότητες κινδυνεύει το δάσος του Αμαζονίου και τι
επιπτώσεις έχουν αυτές στις φυλές των Ινδιάνων (Ιθαγενών) που ζουν εκεί;
Ερώτηση 8
α) Περιγράψτε τα στρώματα από τα οποία αποτελείται το εσωτερικό της γης. Ποια από αυτά
αποτελούν την λιθόσφαιρα;
β) Τι είναι οι λιθοσφαιρικές πλάκες και από ποια φαινόμενα υποφέρουν οι περιοχές που
βρίσκονται στα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών;
Ερώτηση 9
α) Ποιοι είναι οι τρεις μεγαλύτεροι ωκεανοί της γης;
β) Ποιος είναι ο μεγαλύτερος και ο βαθύτερος;

Δ7
ΘΕΜΑ 1ο
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές ( Σ ) ή λανθασμένες ( Λ ) :
1. Η στρατόσφαιρα είναι στιβάδα της λιθόσφαιρας.
2. Οι χάρτες είναι χρήσιμοι για τους ανθρώπους, διότι επιτρέπουν την αποθήκευση πολλών
πληροφοριών σε μικρό χώρο.
3. Στον ηπειρωτικό κορμό της Ελλάδας περιλαμβάνεται και η Εύβοια.
4. Η Ελλάδα καταλαμβάνει το βόριο άκρο της Βαλκανικής χερσονήσου .
5. Το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας καλύπτεται από βουνά, ανάμεσα στα οποία
απλώνονται λίγες πεδιάδες.
ΘΕΜΑ 2ο
Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις :
1. Η Γη απέχει από τον Ήλιο 150.000.000 χλμ. Η απόσταση αυτή λέγεται ………… ………. .
2. Τα σύμβολα του χάρτη σημειώνονται σε ένα μικρό πίνακα, το …………….
3. Οι κύριοι σχηματισμοί του υποθαλάσσιου ανάγλυφου είναι : Η ……….. …………, η ………….
…………., τα ………… ……., οι ………… ……..,και οι ………… …….. .
4. Τα μικρότερα τμήματα των θαλασσών ονομάζονται ………. Αν σε μια θάλασσα υπάρχουν
πάρα πολλά νησιά χρησιμοποιείται και ο όρος ……………. .
5. Τα μέρη ενός ποταμού είναι : Η ………… …. ………., η …….. …………, και οι …………… .
ΘΕΜΑ 3ο
Να αναφέρετε τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η θερμοκρασία του αέρα κάθε
περιοχής.
ΘΕΜΑ 4ο
Να αντιστοιχίσετε τις έννοιες της στήλης Α με τον ορισμό τους στη στήλη Β:
Στήλη Α
Στήλη Β
α) ατμόσφαιρα
1) ο μέσος όρος των καιρικών συνθηκών που επικρατούν σε
ένα τόπο και που βγαίνει από μετρήσεις πολλών ετών.
β) καιρός
2) κάθετη ή οριζόντια κίνηση του αέρα.
γ) άνεμος
3) η ποσότητα της βροχής που πέφτει σε ένα τόπο
για κάποιο χρονικό διάστημα.
δ) κλίμα
4) οι καιρικές συνθήκες ενός τόπου για σύντομο χρονικό
διάστημα.
ε) ύψος βροχής
5) στρώμα αέρα που καλύπτει τη γη.
ΘΕΜΑ 5ο
Τι είναι οι λιθοσφαιρικές πλάκες; Ποιος είναι ο ρόλος τους στη διαμόρφωση του ανάγλυφου
της Γης;
ΘΕΜΑ 6ο
Ποιες συνθήκες επικρατούν στις, ιδανικές για τον άνθρωπο, πεδιάδες;
ΘΕΜΑ 7ο
Συμπληρώστε στον παρακάτω πίνακα ποια από τα ακόλουθα στοιχεία ανήκουν στο Φυσικό
και ποια στο Ανθρωπογενές περιβάλλον:
ψηλά βουνά, πεδιάδες, έρημοι, τεχνητές λίμνες, γέφυρες ,φράγματα, ποτάμια, αεροδρόμια,
δάση, δρόμοι.

ΘΕΜΑ 8ο
Οι παρακάτω λέξεις δηλώνουν πόρους που παίζουν σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της
ανθρώπινης ζωής.
Να τις ταξινομήσετε σε φυσικούς και ανθρώπινους ______________πόρους :
έδαφος, δάση, ηλιακή ενέργεια, πετρέλαιο, τεχνολογία, πληροφόρηση, αυτοκίνητο,
μεταλλεύματα, πλαστικά, χαρτί, φράγματα.
ΘΕΜΑ 9ο
Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί φυσικοί παράγοντες που επηρεάζουν την πληθυσμιακή
πυκνότητα μιας περιοχής;
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ΘΕΜΑ 1ο:
Τι είναι υπόμνημα και τι κλίμακα ενός χάρτη;
ΘΕΜΑ 2ο: Ορίστε τις προτάσεις ως σωστές ή λάθος
1. Το σχήμα της γης είναι απόλυτα σφαιρικό
2. Το μ ήκος των ακτών της Ελλάδας είναι τεράστιο σε σχέση με τη έκτασή της
3. Ο ηπειρωτικός κορμ ός της Ελλάδας είναι πλατύς, ξεπερνώντας τα 240 χλμ σε πλάτος
4. Οι πλανήτες του ηλιακού μ ας συστήμ ατος είναι 7
5. Οι ήπειροι της γης είναι 6 (ονομ άστε τις σε κάθε περίπτωση)
6. Σημ αντικά κοιτάσματα πετρελαίου βρίσκονται στην ηπειρωτική κατωφέρεια
7. Το ασφ αλέστερο κριτήριο για τη μέτρηση του όγκου του νερού που μετακινεί ένα
ποτάμι είναι η μέση παροχή του
8. Η Ελλάδα είναι από τις πιο σεισμογενείς περιοχές της γης
9. Η β.Αμερική πρωτοκατοικήθηκε από ινδιάνους που ήλθαν από την Αφρική
10.Οι μεγαλύ τερες οροσειρές της γης ανήκου ν στον λεγόμενο ‘αλπικό’ τύπο
ΘΕΜΑ 3ο: Επιλέξετε τη σωστή εκδοχή των προτάσεων
1. Η πιο σημαντική οροσειρά της Ελλάδας είναι
Α. τα Βαρδούσια όρη Β. η Πίνδος Γ. οι Άλπεις Δ. τα Λε κά όρη
2. Τα άστρα συγκεντρώνονται σε μεγάλες ομάδες που λέγονται
Α. γαλαξίες Β. ήλιοι Γ. πλανήτες Δ. δορυφόροι
3. Η οζοντόσφ αιρα περιέχεται μέσα στην
Α. εξώσφ αιρα Β. τροπόσφαιρα Γ. ιονόσφαιρα Δ. στρατόσφ αιρα
4. Αν πρόκειται να μεταναστεύσουμε σε μια περιοχή των ΗΠΑ για μήνες, πρέπει να
ενημερωθούμε, πριν ταξιδέψουμ ε εκεί, για
Α. το υψόμετρό της Β. τα κατακρημνίσμ ατά της Γ. το κλίμα της Δ. τον καιρό της
5. Το μ εγαλύτερο μέρος του γλυκού νερού της γης βρίσκεται
Α. στους πάγους των πόλων Β. στου ς υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες της γης
Γ. στην ατμ όσφ αιρα Δ. στις λίμνες και τα ποτάμια
ΘΕΜΑ 4ο: Περιγράψτε 5 χαρακτηριστικά της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας
ΘΕΜΑ 5ο : Να συμπληρώσετε τα κενά
Οι …(1)… είναι ημικύκλια που περνούν από τους δύο πόλους της γης και δείχνουν το
γεωγραφικό …(2)… ενός τόπου, ενώ οι …(3)… είναι άνισοι κύκλοι και δείχνουν το
γεωγραφικό …(4).., το οποίο διακρίνεται σε βόρειο και νότιο ανάλογα με τον τόπο.
Τα τρία είδη …(5)… ζωνών προκύ πτουν από τη διαφ ορετική …(6)… με την οποία οι
ακτίνες του ηλίου πέφτουν στα διάφορα τμήματα της επιφάνειας της γης …(7)… λέγεται
κάθε χώρος μέσα και πάνω στη γη στον οποίο ζουν και …(8)… οι οργανισμοί. Σχεδόν ο μισός
πληθυσμός της γης εξαρτάται από τους …(9)… και τις βροχές τους. Η ποσότητας της βροχής
που πέφ τει σε μια περιοχή μετριέται με το …(10)… …… .
ΘΕΜΑ 6ο: Τι λέγονται εξωγενείς δυνάμεις, ποιες είναι αυτές, και ποια τα αποτελέσματά
τους; Αναφέρετε ένα παράδειγμα έντονης επίδρασής τους στον Ελλαδικό χώρο.
ΘΕΜΑ 7ο: Ποια ήταν τα πλεονεκτήματα που πρόσφερε το Αιγαίο στους κατοίκους του με
αποτέλεσμα να καταστεί κέντρο ανάπτυξης του Ελληνισμού;
ΘΕΜΑ 8ο: Αναλύστε τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η θερμοκρασία του
αέρα. Ποιο άλλο ατμοσφαιρικό φαινόμενο οφείλεται στις διαφορές θερμοκρασίας του αέρα;

ΘΕΜΑ 9ο: Τι είναι λιθοσφ αιρικές πλάκες, πως κινούνται και ποια φαινόμενα προκαλούν οι
κινήσεις τους;
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ΘΕΜΑ 1ο
Τι γνωρίζετε για τη γεωγραφική θέση της Ελλάδος;
ΘΕΜΑ 2ο
Με ποιο τρόπο η Πίνδος επηρεάζει το κλίμα και τις δραστηριότητες των ανθρώπων σε ένα
μεγάλο μέρος του ελληνικού εδάφους;
ΘΕΜΑ 3ο
Ποιες είναι οι τρεις (3) και ταυτόχρονες κινήσεις της Γης και σε ποια από αυτές οφείλονται οι
εποχές του χρόνου;
ΘΕΜΑ 4ο
α) Τι ονομάζεται καιρός και τι κλίμα μιας περιοχής;
β) Να αναφέρετε ονομαστικά από τι εξαρτάται το κλίμα ενός τόπου;
ΘΕΜΑ 5ο
α) Με ποιες μορφές συναντάμε το νερό στη φύση;
β) Να αναπτύξετε περιληπτικά τον κύκλο του νερού.
ΘΕΜΑ 6ο
Να αναφέρετε ονομαστικά τα κύρια μέρη του ποταμού και να αναπτύξετε το τελικό
του τμήμα
ΘΕΜΑ 7ο
α) Πώς ονομάζονται και γιατί οι δύο σπουδαιότεροι παραπόταμοι του Νείλου;
β) Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του φράγματος του Ασσουάν;
ΘΕΜΑ 8ο
Ποιες δυνάμεις λέγονται ενδογενείς και ποιες εξωγενείς και πως επηρεάζει καθεμία από αυτές
το ανάγλυφο της γης;
ΘΕΜΑ 9Ο
α) Τι είναι τα «αλτιπλάνος» ;
β) Τι γνωρίζετε για τις δυσκολίες της ζωής σε μεγάλο υψόμετρο;
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Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ:
1. Να συμπληρώσετε τις λέξεις που λείπουν:
Η Ελλάδα καταλαμβάνει το νότιο άκρο της …………… χερσονήσου, ανήκει στη …………
Ευρώπη και συνορεύει βόρεια με την ………….. και την …………,βορειοδυτικά με την ………….,
βορειοανατολικά με την ………….., ενώ δυτικά, νότια και ανατολικά βρέχεται από την
……………. …………… Συνδέει γεωγραφικά τις ηπείρους …………, ……………., …………..
2. Ποια είναι τα τμήματα του φυσικού περιβάλλοντος; (ονομαστικά)
3.Από τι αποτελείται το ηλιακό μας σύστημα;(Να γράψετε και τα ονόματα των ουρανίων
σωμάτων).
4. Τι λέγονται άνεμοι και ποια τα σημαντικά χαρακτηριστικά τους. Με ποια όργανα τα
διαπιστώνουμε.
5. Τι είναι η ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα και ποια η οικονομική της σημασία;
6. Ποια είναι τα μέρη ενός ποταμού και πως δημιουργείται το Δέλτα του;
(ονομαστικά τα μέρη του).
7. Να γράψετε σε ποια Ήπειρο βρίσκεται το κάθε ποτάμι.
Νείλος, Αμαζόνιος, Χουάνγκ Χο, Κόγκο, Μισσισσίππι, Γάγγης, Ινδός, Σαιντ Λώρενς,
Παραγουάης, Ντάρλινγκ.
8. Ποιες δυνάμεις διαμορφώνουν το ανάγλυφο της γης και να γράψετε δύο από κάθε είδος.
9. Τι ονομάζουμε καιρό και τι κλίμα ενός τόπου;
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1. Συμπληρώστε τα κενά.
α. Η αεριώδης μάζα που περιβάλλει τη γη και παρέχει στους οργανισμούς οξυγόνο
ονομάζεται ________________ .
β. Ο χώρος πάνω και μέσα στη γη στον οποίο ζουν και πολλαπλασιάζονται οι οργανισμοί
ονομάζεται ________________ .
γ. Το εξωτερικό στρώμα της γης ονομάζεται ________________ . Τα δύο επόμενα
στρώματα είναι ο ________________ και ο ________________ .
δ. Οι δυνάμεις που έχουν την αιτία της γέννησής τους στο εσωτερικό της γης λέγονται
________________ .
2. Σημειώστε στις παρακάτω προτάσεις σωστό ή λάθος.
1. Όταν η κλίμακα είναι μεγάλη, τότε ο χάρτης παρουσιάζει μεγάλο μέρος της επιφάνειας
της γης και με περισσότερες λεπτομέρειες.
2. Το Αιγαίο πέλαγος είναι μεγαλύτερο από το Ιόνιο πέλαγος.
3. Η πιο σημαντική οροσειρά της Ελλάδας είναι η Πίνδος, που ξεκινά από τα σύνορα της
Ελλάδας με τη Βουλγαρία.
4. Ο Νείλος έχει δύο παραποτάμους: τον Λευκό και τον Μαύρο Νείλο.
5. Η θερμοκρασία πέφτει όσο ανεβαίνουμε σε μεγαλύτερο υψόμετρο.
6. Ο αέρας είναι θερμός κοντά στον Ισημερινό.
3. Αντιστοιχίστε τους όρους με τις προτάσεις
α. Ήλιος
1. Μεγάλη ομάδα από άστρα, πλανήτες και δορυφόρους
β. Γαλαξίας
2. Μεγάλο ουράνιο σώμα που εκπέμπει φως και θερμότητα
γ. Δορυφόρος
3. Αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες και τους δορυφόρους
δ. Ηλιακό σύστημα 4. Μικρότερο ουράνιο σώμα που περιφέρεται γύρω από τους πλανήτες
ε. Πλανήτης
5. Ουράνιο σώμα που περιφέρεται γύρω από τους ήλιους
4. Τι είναι οι μεσημβρινοί και οι παράλληλοι;
5. Περιγράψτε τη δομή της ατμόσφαιρας.
6. Τι είναι το κλίμα και από ποιους παράγοντες εξαρτάται;
7. Ποια είναι τα σπουδαιότερα κριτήρια για να κρίνουμε το μέγεθος ενός ποταμού;
8. Τι γνωρίζετε για την υφαλοκρηπίδα και τις ωκεάνιες τάφρους;
9. Με ποιους τρόπους οι οροσειρές επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων που
ζούνε πάνω και γύρω από αυτές;

Δ12
1. α)Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι χάρτες στους ανθρώπους;
β)Τι είναι το υπόμνημα και σε τι χρησιμοποιείται;
2. Να σημειώσετε στην κόλλα σας ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή (Σ) ή
λάθος (Λ).
α)Η κατώτερη στιβάδα της ατμόσφαιρας της γης λέγεται τροπόσφαιρα.
β)Η οζοντόσφαιρα βρίσκεται μέσα στην ιονόσφαιρα.
γ)Όταν μια μάζα αέρα ψύχεται, γίνεται πιο αραιή και πιο ελαφριά.
3. α)Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο κλίμα και στον καιρό;
β)Αναφέρετε ονομαστικά από ποιους παράγοντες εξαρτάται το κλίμα ενός τόπου.
4. Τι γνωρίζετε για τα τσουνάμις;
5. α)Να αναφέρετε τα τρία μέρη από τα οποία αποτελείται ένας ποταμός.
β)Τι είναι το ‘’ Δέλτα ‘’ ενός ποταμού και τι οφέλη προσφέρει στο περιβάλλον και στους
ανθρώπους;
6. α)Ποιες δυνάμεις ονομάζονται ενδογενείς και ποιες εξωγενείς;.
β)Πως οι εξωγενείς δυνάμεις επιδρούν στη διαμόρφωση του ανάγλυφου της γης;
7. Γιατί η γεωγραφική σημασία του Αιγαίου πελάγους είναι πολύ μεγάλη; Να αναφέρετε μια
διαφορά του σε σχέση με το Ιόνιο πέλαγος.
8. Μετρώντας με το χάρακα το χάρτη βρίσκουμε την απόσταση Θεσσαλονίκη – Λαμία 40cm.
Αν ο χάρτης έχει κλίμακα 1: 600.000 να βρείτε την πραγματική απόσταση.
9. α) Να γράψετε πέντε από τα μεγαλύτερα Ελληνικά ποτάμια.
β) Να γράψετε πέντε από τα μεγαλύτερα Ελληνικά βουνά.
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1. Τι είναι η κλίμακα;
2. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες πεδιάδες της Ελλάδας;
3. Ποια είναι τα στοιχεία που αποτελούν το φυσικό κόσμο;
4. Ποια είναι τα μέρη ενός ποταμού;
5. Ποια είναι τα κυριότερα ποτάμια της Αφρικής;
6. Ποιες είναι οι κατηγορίες των δυνάμεων που αλλάζουν την επιφάνεια της γης;
7. Πώς οι οροσειρές επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων;
8. Για ποιους λόγους χάθηκαν τα δάση της πατρίδας μας;
9. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η ζωή των ανθρώπινων ομάδων;
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1) Τι λέγεται: χάρτης, υπόμνημα χάρτη, κλίμακα χάρτη;
2) Ποια τα πλεονεκτήματα του Αιγαίου πελάγους που έγιναν τα αίτια να γίνει τα πανάρχαια
χρόνια το κέντρο ανάπτυξης του ελληνισμού;
3) Σε τι οφείλονται τα φαινόμενα: ημέρα-νύχτα, οι εποχές του χρόνου.
4) Τι είναι άνεμοι, που οφείλονται και πως επηρεάζουν την ζωή των ανθρώπων;
5) Γιατί τα ποτάμια της Ελλάδας είναι: πολλά, μικρά, ορμητικά;
6) Με ποιους τρόπους σχηματίζεται μια λίμνη και τι προσφέρουν αυτές στον άνθρωπο;
7) Ποια τα σπουδαιότερα κριτήρια μεγέθους ενός ποταμού και σε τι αναφέρεται κάθε
κριτήριο;
8) Τι λέγεται: λιθόσφαιρα, λιθοσφαιρικές πλάκες, ασθενόσφαιρα, μάγμα, λάβα;
9) Πως οι μεγάλες οροσειρές επηρεάζουν την ζωή των ανθρώπων;
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ΘΕΜΑ 1
1Α)Τι ονομάζεται κλίμακα ενός χάρτη;
1Β) Ποια είναι η γεωγραφική θέση της Ελλάδας;
ΘΕΜΑ 2
Να συμπληρώσετε τα κενά στο παρακάτω κείμενο με τις κατάλληλες λέξεις:
Οι............................... είναι ημικύκλια που περνούν απο τους δύο πόλους της Γης, και είναι
ίσοι μεταξύ τους. Από το Γκρήνουιτς της Αγγλίας, περνάει ο ............................................
και χωρίζει την Γη σε ............................. και.......................ημισφαίριο.
Οι .................................... είναι κύκλοι κάθετοι στους..............................και δεν είναι ίσοι
μεταξύ τους. Ο μεγαλύτερος σε μήκος ονομάζεται................................και χωρίζει την Γη
σε................................και....................................ημισφαίριο. Ο μεσημβρινός που περνά
από ένα τόπο δείχνει το..............................................του τόπου αυτού, ενώ ο παράλληλος
που περνά από έναν τόπο δείχνει το..............................................................του τόπου
αυτού.
ΘΕΜΑ 3
3Α) Τι είναι καιρός και τι το κλίμα;
3Β) Από ποιους παράγοντες εξαρτάται το κλίμα μιας περιοχής;
ΘΕΜΑ 4
4Α) Να αντιστοιχίσετε τους ποταμούς της στήλης Α με τις ηπείρους στις οποίες βρίσκονται
της στήλης Β:
Α
Β
α) Κόγκο
ϊ) Ασία
β) Παρανά
ίΐ) Αφρική
γ) Μισσισσίπι
ϋί) Β. Αμερική
δ) Νείλος
ίν) Ν. Αμερική
ε) Χουάγκ Χο
ν) Αυστραλία
στ) Νίγηρας
ζ) Αμαζόνιος
η) Ντάρλινγκ
4Β) Να γράψετε τα 3 μεγαλύτερα βουνά, τις 3 μεγαλύτερες λίμνες και τα 3 μεγαλύτερα
ποτάμια της Ελλάδας.
Βουνά:
Λίμνες:
Ποτάμια:
ΘΕΜΑ 5
5 Α) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες:
α) Το εξωτερικό στρώμα της Γης ονομάζεται φλοιός και έχει πάχος 5-75 χιλιόμετρα.
β) Ο μανδύας και ο πυρήνας αποτελούν την λιθόσφαιρα της Γης.
γ) Οι λιθοσφαιρικές πλάκες κινούνται πάνω σε ένα τμήμα του μανδύα που λέγεται
ασθενό σφαίρα.
δ) Όταν δύο λιθοσφαιρικές πλάκες συγκρούονται δημιουργείται φλοιός στον πυθμένα των
ωκεανών.
5Β) Πώς προκαλούνται οι σεισμοί;

5Γ) Να γράψετε τα ονόματα 3 σημαντικών ηφαιστείων της Γης.
ΘΕΜΑ 6
Να αντιστοιχίσετε τις χώρες της στήλης Α με τις πρωτεύουσες τους στην στήλη Β.
Α
Β
α) Κίνα
ί) Ισλαμαμπάντ
β) Πακιστάν
ϋ) Καμπέρα
γ) Αργεντινή
ϋί)Μπουένος Αιρες
δ) Περού
Ιν) Λίμα
ε) Αυστραλία
ν) Ραμπάτ
στ) Τυνησία
νί) Νέο Δελχί
ζ) Μαρόκο
νΐί) Πεκίνο
η) Ινδία
νϋί)Τύνιδα
ΘΕΜΑ 7
Α) Τι ονομάζεται αστρονομική μονάδα,
Β) Τι είναι οι γαλαξίες;
Γ) Να γράψετε τα ονόματα τεσσάρων πλανητών του ηλιακού μας συστήματος.
ΘΕΜΑ 8
Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η θερμοκρασία του αέρα μιας περιοχής;
ΘΕΜΑ 9
Να αντιστοιχίσετε τα βουνά της στήλης Α με την ήπειρο στην οποία βρίσκονται στην στήλη
Β.
Α
Β
α) Πυρηναία
ί) Αφρική
β) Βραχώδη όρη .
ϋ) Ν. Αμερική
γ) Ατλας ,
ΐϋ) Β. Αμερική
δ) Ιμαλάια
ιν) Ευρώπη
ε) Ανδεις
ν) Ασία

Δ16
1) Τι λέγετε κλίμακα; Ποια είδη χαρτών (κατηγορίες ) γνωρίζετε;
2) Σωστό - Λάθος
α) Το Ιόνιο χωρίζετε σε μικρότερα τμήματα όπως: Μυρτώο πέλαγος – Ικάριο κ.λ.π.
β) Η Ιθάκη του Οδυσσέα ανήκει στο Ιόνιο.
γ) Η πιο σημαντική οροσειρά είναι η Πίνδος.
3) α) Μουσσώνες: που φυσούν, γιατί είναι ευεγερτικοί.
β) Τι είναι ύψος βροχής. Το ύψος αυτής σε τι μετράτε;
4) α) Για την περιγραφή της ατμοσφαιρικής κατάστασης χρησιμοποιούμε δύο
έννοιες. Ποιες είναι αυτές;
β) Από τι εξαρτάται το κλίμα ενός τόπου; ( χωρίς ανάπτυξη ).
5) Ιαπωνία: Πόσα νησιά περιλαμβάνει; Ποια είναι τα σημαντικότερα; Ηφαίστειο;
Πρωτεύουσα νέα - παλιά.
6) Νείλος: Γιατί ονομάστηκε η Αίγυπτος ΄΄ δώρο του Νείλου ’’ από τον
Ηρόδοτο;
Φράγμα Ασουάν - λίμνη Νάσερ: Ποια η χρησιμότητά τους και γιατί
δημιουργήθηκαν;
7) Καύκασος: Να αναφέρετε τις γνώσεις σας γι’ αυτή την οροσειρά. Ποιο το
σημαντικότερο πρόβλημα της περιοχής αυτής;
8) Που δημιουργήθηκε ο πολιτισμός των Ίνκας; Ποιο σημαντικό τρόφιμο
καλλιεργούσαν πρώτα οι Ινδιάνοι; Τι είναι τα λάμα; Που χρησιμεύουν; Τι
σημαίνει ‘΄αλτιπάνος’’ - ‘΄σιέρρα’’;
9) Τι γνωρίζετε για το Δέλτα των ποταμών;

Δ17
1) Σημειώστε με Σ τις σωστές και με Λ τις λάθος προτάσεις που ακολουθούν:
α. Το Ιόνιο είναι στενή και ρηχή θάλασσα.
β. Το Αιγαίο είναι βαθύτερο πέλαγος από το Ιόνιο.
γ. Το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας καλύπτεται από βουνά.
δ. Το όρος Βαρδούσια βρίσκεται στη Μακεδονία.
ε. Το μεγαλύτερο ελληνικό ποτάμι είναι ο Αλιάκμονας.
2) Συμπληρώστε τα κενά στο παρακάτω κείμενο
Η αεριώδης μάζα που περιβάλλει τη γη λέγεται …………Το σύνολο του νερού που υπάρχει
στη γη αποτελεί την……………….Ο στερεός …………. της γης και ένα τμήμα του μανδύα
λέγεται ………………Ο χώρος πάνω και μέσα στη γη στον οποίο ζουν οργανισμοί
λέγεται……………..
3) Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η θερμοκρασία του αέρα;
4) Αναφέρατε τα δύο πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των ανέμων
5) Αναφέρατε τέσσερις κατηγορίες κλιμάτων
6) α) Που βρίσκεται το βαθύτερο σημείο της Μεσογείου; Πόσο περίπου είναι;
β) Που βρίσκεται το βαθύτερο σημείο του Αιγαίου πελάγους;
7) Αναφέρατε τα τρία μέρη ενός ποταμού
8) Τι είναι οι λιθοσφαιρικές πλάκες;
9) Απ’ τις δυνάμεις που αλλάζουν την επιφάνεια της γης ποιες λέγονται ενδογενείς και ποιες
εξωγενείς;

Δ18
1. Α. Πώς επηρεάζει η οροσειρά της Πίνδου τη ζωή των ανθρώπων, τις βροχοπτώσεις, τη
δημιουργία και την κατεύθυνση των ποταμών;
Β. Η γέφυρα Ρίου – Αντίρριου και οι σήραγγες ορεινών διαβάσεων, όπως η σήραγγα του
Αρτεμισίου, του Μετσόβου κλπ. θεωρούνται έργα μεγάλης σημασίας. Γιατί κατά τη γνώμη
σας συμβαίνει αυτό;
2. Α. Να αναφέρετε τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, κατά τη σειρά απόστασής
τους από τον ήλιο.
Β. Ποιες είναι οι κινήσεις που κάνει η Γη;
3. A. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται το κλίμα μιας περιοχής και πώς;
B. Το εύκρατο κλίμα μπορεί να είναι Ωκεάνιο, Μεσογειακό και Ηπειρωτικό. Ποια είναι τα
χαρακτηριστικά του καθενός;
4. A. Να περιγράψετε τον κύκλο του νερού στη φύση και να εξηγήσετε τη σημασία του.
Β. Σε ποιες μορφές συναντάμε το νερό και πού εντοπίζεται κάθε μία από αυτές;
5. Α. Να αναφέρετε την πρωτεύουσα της Βραζιλίας, δύο μεγάλες πόλεις της, καθώς και το
πού στηρίζει την οικονομία της.
Β. Ποια είναι η σημασία του ποταμού Αμαζονίου για την ανθρωπότητα; Όταν τα δάση του
Αμαζονίου καταστρέφονται εμείς στην Ελλάδα δεχόμαστε κάποιες επιπτώσεις; Nα εξηγήσετε
την απάντησή σας.
6. Α. Να αναφέρετε τρεις από τις μεγάλες λίμνες και τέσσερις μεγάλες πόλεις της περιοχής
των μεγάλων λιμνών της Βόρειας Αμερικής.
Β. Τι έκαναν οι Βορειοαμερικανοί προκειμένου να αναπτύξουν την οικονομία της περιοχής
των μεγάλων λιμνών και ποιο ήταν το αποτέλεσμα;
7. Α. Πώς επηρεάζουν τα Ιμαλάϊα τη βλάστηση των γειτονικών τους περιοχών; Να
αναφέρετε συγκεκριμένα παραδείγματα.
Β. Να εξηγήσετε ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι σε μεγάλα
υψόμετρα, όπως είναι αυτά των Ιμαλαΐων, των Άνδεων κλπ.
8. A. Να αναφέρετε τα κυριότερα δέντρα των φυλλοβόλων δασών και τα κυριότερα
κωνοφόρα δέντρα. Ποιος από τους δύο τύπους δασών βρίσκεται σε μεγαλύτερο υψόμετρο
στη χώρα μας και πώς ονομάζονται τα δάση κωνοφόρων δασών της βόρειας Ευρώπης και
βόρειας Αμερικής;
Β. Πού εξαπλώνονται τα τροπικά δάση βροχής; Τι κλιματολογικές συνθήκες επικρατούν και
τι γνωρίζετε για τη βλάστησή τους και το έδαφός τους.
9. Με ποιους τρόπους παράγεται η ενέργεια στις σύγχρονες κοινωνίες του ανθρώπου; Από
τους τρόπους που γνωρίζετε ποιοι είναι, κατά τη γνώμη σας, εκείνοι που πρέπει να
αναπτυχθούν περισσότερο; Nα εξηγήσετε την άποψή σας.

Δ19
1) Ποια από τα ακόλουθα ποτάμια ανήκουν στην ήπειρο της Ασίας: Μεκόγκ, Λένας, Γάγγης,
Τίγρης, Ινδός, Ιρασυάδης, Βραχμαπούτρας.
2) Τι είναι τα τσουνάμις, τι μπορούν να προκαλέσουν στον άνθρωπο;
3) Οι πιο σημαντικοί φυσικοί παράγοντες που επηρεάζουν την πληθυσμιακή πυκνότητα μιας
περιοχής είναι:
α) το κλίμα της; ΝΑΙ ΟΧΙ
β) η απόστασή της από τη θάλασσα; ΝΑΙ ΟΧΙ
γ) το υψόμετρό της; ΝΑΙ ΟΧΙ
δ) το είδος του εδάφους της (καλλιεργήσιμο ή όχι); ΝΑΙ ΟΧΙ
ε) η ύπαρξη γλυκού νερού; ΝΑΙ ΟΧΙ
στ) το πλούσιο υπέδαφος; ΝΑΙ ΟΧΙ
4) Τι εννοούμε όταν λέμε ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα;
5) α) Ο Ευφράτης ποταμός και ο Κόνγκο, είναι ποταμοί της Ινδίας; ΝΑΙ ΟΧΙ
β) Η Καλκούτα και η Βομβάη είναι πόλεις της Ινδίας; ΝΑΙ ΟΧΙ
γ) Το Νέο Δελχί είναι πρωτεύουσα της Ινδίας; ΝΑΙ ΟΧΙ
6) α) Ποιος ποταμός της Αφρικής χύνεται στη Μεσόγειο θάλασσα.
β) Ποιος ποταμός της Αφρικής είναι μεγαλύτερος σε όγκο νερών.
γ) Ποιο είναι το μεγαλύτερο σε μήκος ποτάμι της Αφρικής.
δ) Να αναφέρετε τρία από τα μεγαλύτερα ποτάμια της Αφρικής.
7) Ποιες λίμνες βρίσκονται ανάμεσα στα σύνορα των Η.Π.Α και του
Καναδά;
8) α) Οι ποταμοί της Ιαπωνίας είναι πολλοί, αλλά μικροί; ΝΑΙ ΟΧΙ
β) Τα νησιά Χοκάϊντο, Χονσού, Κιουσού και Σικόκου ανήκουν όλα στην Ιαπωνία; ΝΑΙ ΟΧΙ
γ) να αναφέρετε δύο πόλεις της Ιαπωνίας.
9) Το κλίμα ενός τόπου εξαρτάται:
α) από την απόσταση του τόπου αυτού από την θάλασσα; ΝΑΙ ΟΧΙ
β) από την απόστασή του από τον Ισημερινό; ΝΑΙ ΟΧΙ
γ) από το υψόμετρο του τόπου αυτού; ΝΑΙ ΟΧΙ
δ) από τις τοπικές γεωγραφικές συνθήκες; ΝΑΙ ΟΧΙ

Δ20
1. Τι γνωρίζετε για το Δέλτα των ποταμών;
2. Ποιες οι δυσκολίες της ζωής σε μεγάλο υψόμετρο;
3. Τι γνωρίζετε για το δάσος του Αμαζονίου;
4. Γιατί οι άνθρωποι από παλιά έμεναν κοντά στη θάλασσα;
5. Τι ονομάζουμε καιρό και τι κλίμα; Από τι εξαρτάται το κλίμα ενός τόπου;
6. Γιατί η θερμοκρασία είναι βασικός παράγοντας που καθορίζει τη γεωγραφική κατανομή
των ανθρώπων στη γη;
7. Πως οι άνεμοι επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα τη ζωή των ανθρώπων;
8. Ποιες οι ωφέλιμες και ποιες οι δυσάρεστες πλευρές των ηφαιστείων; Τι γνωρίζετε για τα
τσουνάμις;
9. Τι γνωρίζετε για το φράγμα του Νείλου στην πόλη Ασουάν; Γιατί η ποσότητα των νερών
του Νείλου που χύνεται στη θάλασσα είναι μικρή;

