Γραπτές Προαγωγικές Εξετάσεις Περιόδου Ιουνίου 2006 στο Μάθημα της Γεωγραφίας
Τάξη Β’ Γυμνασίου
Θέμα 1ο
Να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν και αναφέρονται στη μελέτη της
Ευρώπης με τη βοήθεια χαρτών.
(α) Ποια είναι η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπης (Να κάνετε ονομαστική αναφορά);
(β) Γιατί η Ευρώπη ονομάζεται "Χερσόνησος των χερσονήσων".
Θέμα 2ο
Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις προτάσεις που ακολουθούν, οι οποίες αναφέρονται στους κατοίκους της Ευρώπης, συμπληρώνοντας και υπογραμμίζοντας
τις κενές λέξεις:
Ο κόσμος της Ευρώπης (χώρες, κάτοικοι) χαρακτηρίζεται από:
(α) …………. βαθμό αστικοποίησης.
(β) Αναπτυγμένη …………………. παραγωγή και ………………..
(γ) Μεγάλο ………….. όρο ………….
(δ) ………………… βαθμό μόρφωσης.
(ε) ……………………. επίπεδο ιατρικής
……………………..
(στ) Πολύ αναπτυγμένα ………… μεταφορών και ……………………….
Θέμα 3ο
Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε μίας από τις προτάσεις που ακολουθούν και δίπλα να γράψετε Σωστό αν η πρόταση είναι σωστά διατυπωμένη
και Λάθος αν είναι λανθασμένη. Οι ερωτήσεις αναφέρονται στην Ελβετία:
α. Η Ελβετία βρίσκεται στο κέντρο περίπου της Ευρώπης.
β. Ο Ρήνος πηγάζει από τις Ελβετικές Άλπεις.
γ. Ο Άαρ χύνεται στην Αδριατική θάλασσα.
δ. Το ορεινό ανάγλυφο της Ελβετίας δημιουργεί προβλήματα στην οικονομική
της ανάπτυξη.
ε. Πρωτεύουσα της Ελβετίας είναι η Ζυρίχη.
στ. Η μεγαλύτερη λίμνη της Ελβετίας είναι η Νεσατέλ.
Θέμα 4ο
Να αντιστοιχίσετε τις πληροφορίες που αναφέρονται στη στήλη (Ι) με τις οροσειρές που αναφέρονται στη στήλη (II) και να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό
και το γράμμα της αντιστοίχισης που επιλέξατε.
(Ι)
1. Χωρίζει την Ισπανία από τη Γαλλία

(II)
α. Σιέρρα Νε-

βάδα
2. Σχηματίζει ένα μεγάλο τόξο από την Πολωνία μέχρι τη β. Απέννινα
Ρουμανία
3. Σημαντική οροσειρά της Ιβηρικής χερσονήσου
γ. Αίτνα
4. Αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της Ιταλικής χερσονήσου
δ. Καρπάθια
5. Η υψηλότερη οροσειρά της Ευρώπης
ε.
Διναρικές
Άλπεις
6. Ξεκινά από την Κροατία και εκτείνεται μέχρι τις Ελληνί- στ. Πυρηναία
δες οροσειρές
ζ. Άλπεις
ο
Θέμα 5
(α) Να μεταφέρετε τον πίνακα που ακολουθεί, αφού συμπληρώσετε τα κενά που
λείπουν:
Νομός
Εύβοια

Πρωτεύουσα
Πολύγυρος
Ηγουμενίτσα

Αργολίδας
Άγιος Νικόλαος
Μαγνησίας
(β) Να ονομάσετε τα γεωγραφικά διαμερίσματα στα οποία ανήκει ο κάθε νομός
που υπάρχει στον παραπάνω πίνακα, γράφοντας τον νομό και δίπλα το αντίστοιχο γεωγραφικό διαμέρισμα.
Θέμα 6ο
Να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν και αφορούν στη Μεσόγειο θάλασσα:
(α) Μεταξύ ποιων ηπείρων βρίσκεται;
(β) Με ποιες άλλες θαλάσσιες μάζες της Γης επικοινωνεί και πού;
(γ) Ποια είναι τα μεγαλύτερα νησιά της;
Θέμα 7ο
Να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν οι οποίες αναφέρονται στη Βαλτική θάλασσα.
(α) Που βρίσκεται η Βαλτική θάλασσα;
(β) Να αναφέρετε ονομαστικά τις αιτίες που η Βαλτική θάλασσα έχει μικρή
αλατότητα;
(γ) Πώς επηρεάζει η μικρή αλατότητα της Βαλτικής θάλασσας την οικονομία
των χωρών που βρέχονται από αυτήν;
Θέμα 8ο
Να αναφέρετε ονομαστικά:
(α) Τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται το κλίμα μιας περιοχής;

(β) Τις κλιματικές ζώνες στις οποίες χωρίζεται η Ευρώπη.
Θέμα 9ο
Να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν και αφορούν την οικονομική ζωή
της Ευρώπης.
(α) Σε ποιους τομείς διακρίνουμε την παραγωγή και ποιες δραστηριότητες περιλαμβάνει ο καθένας.
(β) Να κατατάξετε το κάθε επάγγελμα στον αντίστοιχο τομέα παραγωγής:
κτηνοτρόφος, αστυνομικός, επιπλοποιός, κοσηματοπώλης, ψαράς, δικηγόρος.
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