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 ΘΔΜΑ 1ν  

Α )Τη είλαη θιίκαθα ελόο ράξηε ;Γώζηε παξάδεηγκα . 

Β )Πνηά είλαη ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Διιάδαο  
ΘΕΜΑ 2ο 
 Α )Ποιζσ είναι οι διαφορζσ Αιγαίου και Ιονίου πελάγουσ ; 
Β )Ποιά πλεονεκτήματα προςφζρει το Αιγαίο ςτουσ κατοίκουσ των νηςιϊ ντου; Γιατί ζχει 
πολφ μεγάλη γεωγραφική ςημαςία; 
ΘΕΜΑ 3ο Α )Γράψτε τα ονόματα , τησ μεγαλφτερησ λίμνησ ,του μεγαλφτερου ποταμοφ και 
του μεγαλφτερου βουνοφ τησ Ελλάδασ . 

Β )Τη γλσξίδεηε γηα ηνπο Ήιηνπο θαη ηη γηα ηνπο πιαλήηεο ; 

Πνηνί είλαη νη πιαλήηεο ηνπ δηθνύ καο ειηαθνύ ζπζηήκαηνο θαηά ζεηξά από ηνλ 

θνληηλόηεξν ζηνλ Ήιην πξνο ηνλ πην απόκαθξν; 

ΘΔΜΑ 4ν  

Α )Τη γλσξίδεηε γηα ηηο ηξείο θηλήζεηο ηεο γεο ; 

Β )Πσο επεξεάδεη ηνπο αλζξώπνπο ε θίλεζε ηεο γεο ; 

ΘΔΜΑ 5ν 

Σεκεηώζηε πνηέο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο (Σ) θαη πνηέο 

ιαλζαζκέλεο (Λ) . 

1 )Μηθξόηεξα ηκήκαηα ησλ ζαιαζζώλ νλνκάδνληαη πειάγε. 

2 )Οη βξνρέο είλαη εμίζνπ θαηαλεκεκέλεο ζε όια ηα ζεκεία ηεο γεο . 

3 )Έλα ζεκείν ηνπ Ινλίνπ κε πνιύ κεγάιν βάζνο είλαη ε Τάθξνο ηεο Καξπάζνπ. 

4 )Η θαηώηεξε ζηηβάδα ηεο αηκόζθαηξαο ιέγεηαη ζηξαηόζθαηξα. 

5 )Η πνζόηεηα ηεο βξνρήο πνπ πέθηεη ζε κηα πεξηνρή κεηξηέηαη κε ην κήθνο βξνρήο. 

6 )Τν 97,39 % ηνπ ζπλόινπ ηνπ λεξνύ βξίζθεηαη ζηνπο σθεαλνύο. 

7 )Όηαλ κηα κάδα αέξα ζεξκαίλεηαη γίλεηαη πην βαξηά θαη θαηεβαίλεη(θαζνδηθή 

θίλεζε) . 

8 )Η Δξπζξά ζάιαζζα βξίζθεηαη ζηνλ Αηιαληηθό σθεαλό. 

ΘΔΜΑ 6ν 

Κπθιώζηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε: 

1 ) Υγξνί άλεκνη πνπ θαζνξίδνπλ ηελ γεσξγία θαη ηελ παξαγσγή ηξνθήο είλαη: 

α .Οη ηπθώλεο  

β .Οη κνπζώλεο  

γ .Οη βόξεηνη άλεκνη 

2 )Τν εύθξαην θιίκα: 

α .επηθξαηεί ζε κεγάιν πςόκεηξν . 

β .έρεη κεγάιεο ελαιιαγέο ζεξκνθξαζίαο. 

γ .είλαη ην πην θαηάιιειν γηα ηελ αλζξώπηλε δσή. 

3 )Τν θιίκα ηνπ Ιζεκεξηλνύ ραξαθηεξίδεηαη: 

α .από ππεξβνιηθά πνιιέο βξνρέο. 

β .από βξνρέο ιηγόηεξεο από 13 εθαηνζηά ηνπ κέηξνπ ην ρξόλν. 

γ .από πνιύ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο . 

4 )Ο Δηξεληθόο σθεαλόο επηθνηλσλεί κε ηνλ Αηιαληηθό: 

α .κέζσ ηεο Μεζνγείνπ 

β .βνξείσο κέζσ ηνπ Βεξίγγεηνπ πνξζκνύ. 

γ .λνηίσο κε ην αθξσηήξην ηεο Καιήο Διπίδαο 

ΘΔΜΑ 3 

 Α) Να αλαθέξεηε (νλνκαζηηθά) από πνηνπο παξάγνληεο εμαξηάηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα κηαο 

πεξηνρήο 
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.Β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην παξαθάησ θείκελν: Ο αέξαο είλαη.……….. (ζεξκόο, 

ςπρξόο) θνληά ζηνλ Ιζεκεξηλό θαη………… (ζεξκόο, ςπρξόο)θνληά ζηνπο πόινπο.  

Πάλσ από ηηο επείξνπο ν αέξαο είλαη ………(ζεξκόο, ςπρξόο) ην ρεηκώλα θαη 

…………(ζεξκόο, ςπρξόο) ην θαινθαίξη. Σηελ ίδηα πεξηνρή ν αέξαο ζα είλαη 

πην……….. (ζεξκόο, ςπρξόο) ζε κεγάιν πςόκεηξν θαη πην ………… ( ζεξκόο, 

ςπρξόο) ζε κηθξό πςόκεηξν. Τν κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Γεο 

ζπγθεληξώλεηαη ζηηο ………… (πνιηθέο, εύθξαηεο, ηζεκεξηλέο) πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο 

επηθξαηνύλ ………. ( ρακειέο, κέζεο, πςειέο) ζεξκνθξαζίεο. 

ΘΔΜΑ 8ν 

 Α) Να ραξαθηεξίζεηε ζσζηό (Σ) ή ιάζνο (Λ) θαζεκηά από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο 

.α) Ο Μηζζηζζίπε είλαη πνηακόο ηεο Ν. Ακεξηθήο. 

β) Ο Νείινο είλαη πνηακόο ζηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε ε ηερλεηή ιίκλε Νάζεξ. 

γ) Τα Ικαιάτα είλαη ν κεγαιύηεξνο νξεηλόο όγθνο ηεο Γεο. 

δ) Ο κεγαιύηεξνο θαη βαζύηεξνο σθεαλόο είλαη ν Αηιαληηθόο σθεαλόο. ε) Δμσγελείο 

ιέγνληαη νη δπλάκεηο πνπ έρνπλ ηελ πεγή ηνπο έμσ από ηελ ιηζόζθαηξα. 

ζη) Τα ππνζαιάζζηα εθαίζηεηα ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο δεκηνπξγνύλ ηα ηζνπλάκηο. 

Β) Σε πνηα ήπεηξν βξίζθεηαη ν Ακαδόληνο πνηακόο θαη γηα πνηνπο ιόγνπο ην δάζνο 

ηνπ είλαη  πνιύηηκν 

   

 ΘΔΜΑ 1ν  

Α.Τη νλνκάδνπκε θαηξό θαη ηη θιίκα; 

Β.Από πνηνπο παξάγνληεο εμαξηάηαη ην θιίκα ελόο ηόπνπ; 

ΘΔΜΑ 2ν  

Α.Πνηα ηα κέξε ελόο πνηακνύ; 

Β.Πνηα θξηηήξηα θαζνξίδνπλ ην κέγεζνο ελόο πνηακνύ ( νλνκαζηηθά ). 

ΘΔΜΑ 3ν  

Α.Τη πιενλεθηήκαηα πξνζθέξνπλ νη ράξηεο; 

Β.Πόζα ρηιηόκεηξα είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 4 cm(εθαηνζηά) ζε ράξηε κε θιίκαθα 

1: 2000000 

ΘΔΜΑ 4ν  

Α.Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο:  

α.Τν εμσηεξηθό ζηξώκα ηεο Γεο νλνκάδεηαη θινηόο θαη έρεη πάρνο 5-75 ρηιηόκεηξα. 

β.Ο καλδύαο θαη ν ππξήλαο απνηεινύλ ηελ ιηζόζθαηξα ηεο Γεο. 

γ.Η ιηζόζθαηξα είλαη θνκκαηηαζκέλε ζε κεγάια δύζθακπηα ηκήκαηα, ηα νπνία νλνκάδνληαη 

ιηζνζθαηξηθέο πιάθεο. 

δ.Όηαλ δύν ιηζνζθαηξηθέο πιάθεο απνκαθξύλνληαη ηόηε ην κάγκα αλεβαίλεη ζην ράζκα πνπ 

δεκηνπξγείηαη, ζηεξενπνηείηαη θαη κεηαηξέπεηαη ζε ζηεξεό θινηό ζηνλ ππζκέλα ησλ σθεαλώλ. 

Β.Πσο δεκηνπξγνύληαη ηα εθαίζηεηα; 

ΘΔΜΑ 5ν 

Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο:  

1.Η θαηώηεξε ζηηβάδα ηεο αηκόζθαηξαο ηεο γεο ιέγεηαη ………………………….. 

2.Η καθξύηεξε νξνζεηξά ηεο Γεο είλαη ……………………………. 

3.Τν ζύλνιν ηνπ λεξνύ πνπ ππάξρεη ζηε Γε ιέγεηαη …………………………. 

4.Οη δπλάκεηο πνπ έρνπλ ηελ αηηία γέλλεζήο ηνπο ζην εζσηεξηθό ηεο Γεο ιέγνληαη 

………………………….. 

5.Τα ηεξάζηηα παιηξξνηαθά θύκαηα πνπ πξνθαινύληαη από ηηο εθξήμεηο ππνζαιαζζίσλ εθαηζηείσλ 

ιέγνληαη …………………………………. 

ΘΔΜΑ 6ν 

Σε πνηα Ήπεηξν αλήθνπλ ηα παξαθάησ πνηάκηα:  
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Δπθξάηεο, Κόλγθν, Γάγγεο, Νίγεξαο, Μεθόλγθ, Μηζζηζζίπη, Λέλα, Ακαδόληνο, 

Παξαλά, Νείινο, Τίγξεο, Γηαλγθ Τζε Γηαλγθ. 

ΘΔΜΑ 3ν Αληηζηνηρίζηε ηε ζηήιε Α κε ηε ζηήιε Β 

Σηήιε Α                                     Σηήιε Β 

1.Ληζόζθαηξα                                  α) Η αεξηώδεο κάδα πνπ πεξηβάιιεη ηε γε. 

2 Υδξόζθαηξα                                 β) Ο ζηεξεόο θινηόο ηεο γεο θαη έλα ηκήκα ηνπ καλδύα. 

3.Αηκόζθαηξα                                 γ) Τν ζύλνιν ηνπ λεξνύ πνπ ππάξρεη ζηε γε. 

4.Βηόζθαηξα.                        δ) Κάζε ρώξνο πάλσ θαη κέζα ζηε γε, ζηνλ νπνίν δνπλ                     

θαη πνιιαπιαζηάδνληαη νη νξγαληζκνί. 

 

ΘΔΜΑ 6
ν
 

Να ραξαθηεξίζεηε σο Σσζηέο ή Λάζνο ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο : 

α) Τα Τζνπλάκηο είλαη ηεξάζηηα παιηξξνηαθά θύκαηα , πνπ πξνθαινύληαη από ηελ έθξεμε 

ππνζαιάζζησλ  εθαηζηίσλ.  

β) Τν εμσηεξηθό ζηξώκα ηεο Γήο νλνκάδεηαη : Ππξήλαο. 

γ) Τα θαηξηθά θαηλόκελα δεκηνπξγνύληαη κέζα ζηελ Τξνπόζθαηξα. 

δ) Η πςειόηεξε θνξπθή ησλ Άιπεσλ είλαη ην Έβεξεζη 

ε) Οη Μνπζζώλεο είλαη άλεκνη πνπ θπζνύλ ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Αζία. 

ΘΔΜΑ 9ν 

Σε πνηεο Ηπείξνπο βξίζθνληαη νη παξαθάησ νξνζεηξέο  

α. Άιπεηο. 

β. Βξαρώδε Όξε. 

γ. Ικαιάτα. 

δ. Άλδεηο. 

ε. Άηιαο 

   

ΘΔΜΑ 8ν 

Οη  παξαθάησ ιέμεηο δειώλνπλ πόξνπο πνπ παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε βειηίσζε ηεο αλζξώπηλεο  

 δσήο. 

Να ηηο ηαμηλνκήζεηε ζε  θπζηθνύο  θαη αλζξώπηλνπο  ______________πόξνπο : 

έδαθνο, δάζε, ειηαθή ελέξγεηα, πεηξέιαην, ηερλνινγία, πιεξνθόξεζε, απηνθίλεην, 

κεηαιιεύκαηα, πιαζηηθά, ραξηί, θξάγκαηα  

. 

ΘΔΜΑ 9ν 

Πνηνη είλαη νη πην ζεκαληηθνί θπζηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πιεζπζκηαθή ππθλόηεηα 

κηαο πεξηνρή  

ΘΔΜΑ 2ν: 

Οξίζηε ηηο πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιάζνο 

 1. Τν ζρήκα ηεο γεο είλαη απόιπηα ζθαηξηθό 

2. Τν κ ήθνο ησλ αθηώλ ηεο Διιάδαο είλαη ηεξάζηην ζε ζρέζε κε ηε έθηαζή ηεο  

3. Ο επεηξσηηθόο θνξκόο ηεο Διιάδαο είλαη πιαηύο, μεπεξλώληαο ηα 240 ρικ ζε 

πιάηνο 

 4. Οη πιαλήηεο ηνπ ειηαθνύ καο ζπζηήκαηνο είλαη 75. Οη ήπεηξνη ηεο γεο είλαη 6 (νλνκ 

άζηε ηηο ζε θάζε πεξίπησζε) 

6. Σεκαληηθά θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ βξίζθνληαη ζηελ επεηξσηηθή θαησθέξεηα 

7. Τν αζθαιέζηεξν θξηηήξην γηα ηε κέηξεζε ηνπ όγθνπ ηνπ λεξνύ πνπ κεηαθηλεί έλα πνηάκη είλαη ε 

κέζε παξνρή ηνπ 

8. Η Διιάδα είλαη από ηηο πην ζεηζκνγελείο πεξηνρέο ηεο γεο  

9. Η β.Ακεξηθή  πξσηνθαηνηθήζεθε από ηλδηάλνπο πνπ ήιζαλ από ηελ Αθξηθή 

10.Οη κεγαιύηεξεο νξνζεηξέο ηεο γεο αλήθνπλ ζηνλ ιεγόκελν ‘αιπηθό’ ηύπν 
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ΘΔΜΑ 3ν: 

Δπηιέμεηε ηε ζσζηή εθδνρή ησλ πξνηάζεσλ 

1.Η πην ζεκαληηθή νξνζεηξά ηεο Διιάδαο είλαη  

Α. ηα Βαξδνύζηα όξε Β.ε Πίλδνο Γ. νη Άιπεηο Γ. ηα Λεπθά όξε 

2.Τα άζηξα ζπγθεληξώλνληαη ζε κεγάιεο νκάδεο πνπ ιέγνληαη Α. γαιαμίεο Β. ήιηνη 

Γ. πιαλήηεο Γ. δνξπθόξνη 

3.Η νδνληόζθαηξα πεξηέρεηαη κέζα ζηελ  Α. εμώζθ αηξα Β. ηξνπόζθαηξα Γ. ηνλόζθαηξα Γ. 

ζηξαηόζθαηξα 

4.Αλ πξόθεηηαη λα κεηαλαζηεύζνπκε ζε κηα πεξηνρή ησλ ΗΠΑ γηα κήλεο, πξέπεη λα ελεκεξσζνύκε, 

πξηλ ηαμηδέςνπκε εθεί, γηα Α. ην πςόκεηξό ηεο Β. ηα θαηαθξεκλίζκαηά ηεο Γ. ην θιίκα 

ηεο Γ. ηνλ θαηξό ηεο  

5.Τν κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ γιπθνύ λεξνύ ηεο γεο βξίζθεηαη Α. ζηνπο πάγνπο ησλ πόισλ Β. ζηνπ ο 

ππόγεηνπο πδξνθόξνπο νξίδνληεο ηεο γεο Γ. ζηελ αηκόζθαηξα Γ. ζηηο ιίκλεο θαη ηα πνηάκηα 

ΘΔΜΑ 4ν: 

Πεξηγξάςηε 5 ραξαθηεξηζηηθά ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηεο Διιάδαο  

ΘΔΜΑ 5ν : 

Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά Οη …(1)… είλαη εκηθύθιηα πνπ πεξλνύλ από ηνπο δύν πόινπο 

ηεο γεο θαη δείρλνπλ ην γεσγξαθηθό …(2)… ελόο ηόπνπ, ελώ νη …(3)… είλαη άληζνη 

θύθινη θαη δείρλνπλ ην γεσγξαθηθό …(4).., ην νπνίν δηαθξίλεηαη ζε βόξεην θαη λόηην αλάινγα κε 

ηνλ ηόπν. Τα ηξία είδε …(5)… δσλώλ πξνθύπηνπλ από ηε δηαθνξεηηθή …(6)… κε ηελ νπνία νη 

αθηίλεο ηνπ ειίνπ πέθηνπλ ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο…(7)… 

ιέγεηαη θάζε ρώξνο κέζα θαη πάλσ ζηε γε ζηνλ νπνίν δνπλ θαη …(8)… νη νξγαληζκνί 

. 

Σρεδόλ ν κηζόο πιεζπζκόο ηεο γεο εμαξηάηαη από ηνπο …(9)… θαη ηηο βξνρέο ηνπο. 

Η πνζόηεηαο ηεο βξνρήο πνπ πέθηεη ζε κηα πεξηνρή κεηξηέηαη κε ην …(10)… …… 

   

ΘΔΜΑ 9ν: 

Τη είλαη ιηζνζθαηξηθέο πιάθεο, πσο θηλνύληαη θαη πνηα θαηλόκελα πξνθαινύλ νη 

θηλήζεηο ηνπο; 

4. Τη είλαη νη κεζεκβξηλνί θαη νη παξάιιεινη; 

5. Πεξηγξάςηε ηε δνκή ηεο αηκόζθαηξαο.6. Τη είλαη ην θιίκα θαη από πνηνπο παξάγνληεο εμαξηάηαη; 

7. Πνηα είλαη ηα ζπνπδαηόηεξα θξηηήξηα γηα λα θξίλνπκε ην κέγεζνο ελόο πνηακνύ; 

8.Μεηξώληαο κε ην ράξαθα ην ράξηε βξίζθνπκε ηελ απόζηαζε Θεζζαινλίθε 

 – Λακία 40cm. Αλ ν ράξηεο έρεη θιίκαθα 1: 600.000 λα βξείηε ηελ πξαγκαηηθή 

απόζηαζε 
ΘΔΜΑ 2Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην παξαθάησ θείκελν κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο: 

Οη............................... είλαη εκηθύθιηα πνπ πεξλνύλ από ηνπο δύν πόινπο ηεο Γεο, θαη 

είλαη ίζνη κεηαμύ ηνπο. Από ην Γθξήλνπηηο ηεο Αγγιίαο, πεξλάεη ν 

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

θαη ρσξίδεη ηελ Γε ζε.............................θαη.......................εκηζθαίξην. Οη 

....................................είλαη θύθινη θάζεηνη ζηνπο..............................θαη δελ είλαη ίζνη 

κεηαμύ ηνπο. Ο κεγαιύηεξνο ζε κήθνο νλνκάδεηαη................................θαη ρσξίδεη ηελ 

Γε ζε................................θαη....................................εκηζθαίξην. Ο κεζεκβξηλόο πνπ 

πεξλά από έλα ηόπν δείρλεη ην..............................................ηνπ ηόπνπ απηνύ, ελώ ν 

παξάιιεινο πνπ πεξλά από έλαλ ηόπν δείρλεη ην.................................. 

............................ηνπ ηόπνπ απηνύ 

3) 

Οη  πην ζεκαληηθνί θπζηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πιεζπζκηαθή ππθλόηεηα κηαο πεξηνρήο 

είλαη: 

α) ην θιίκα ηεο; ΝΑΙ  ΟΦΙ 
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β) ε απόζηαζή ηεο από ηε ζάιαζζα; ΝΑΙ ΟΦΙ  

γ) ην πςόκεηξό ηεο; ΝΑΙ ΟΦΙ 

δ) ην είδνο ηνπ εδάθνπο ηεο (θαιιηεξγήζηκν ή όρη); ΝΑΙ ΟΦΙ 

ε) ε ύπαξμε γιπθνύ λεξνύ; ΝΑΙ ΟΦΙ 

ζη) ην πινύζην ππέδαθνο; ΝΑΙ ΟΦΙ 

9) 

Τν θιίκα ελόο ηόπνπ εμαξηάηαη: 

α) από ηελ απόζηαζε ηνπ ηόπνπ απηνύ από ηελ ζάιαζζα; ΝΑΙ ΟΦΙ 

β) από ηελ απόζηαζή ηνπ από ηνλ Ιζεκεξηλό; ΝΑΙ ΟΦΙ 

γ) από ην πςόκεηξν ηνπ ηόπνπ απηνύ; ΝΑΙ ΟΦΙ 

δ) από ηηο ηνπηθέο γεσγξαθηθέο ζπλζήθεο; ΝΑΙ ΟΦΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


