ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΘΕΜΑ 1ο
Να συμπληρώσετε με τις κατάλληλες λέξεις τα κενά στο κείμενο που ακολουθεί
Η Ελλάδα γεωγραφικά ανήκει στη( 1 )…………..Ευρώπη και καταλαμβάνει το νότιο άκρο της
( 2 )……………… χερσονήσου. Βρέχεται από τη( 3 )…………….θάλασσα και συνδέει
γεωγραφικά την Ευρώπη με την ( 4 )………………και την( 5 )……………… .βορειοδυτικά
συνορεύει με την ( 6 )……………. .
ΘΕΜΑ 2ο
Να απαντήσετε ΣΩΣΤΟ η ΛΑΘΟΣ και να δικαιολογήσετε κάθε λανθασμένη απάντηση
α. ) Το νερό, μετά τον αέρα, είναι το πιο πολύτιμο συστατικό της φύσης για τη ζωή
β. )Ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει αρκετούς μήνες χωρίς νερό
γ. ) Πάνω στη γη το νερό συναντάτεi μόνο σαν υγρό.
δ. )Το υγρό νερό σχηματίζει τους ωκεανούς, τις θάλασσες, τα ποταμιά και τις λίμνες.
ε .)Στον αέρα το νερό βρίσκεται με τη μορφή μεγάλων παγετώνες.
στ .) Στους πάγους των δυο πόλων το νερό βρίσκεται μόνο με την αέρια μορφή του.
ΘΕΜΑ 3ο
Να αντιστοιχήσετε κάθε στοιχείο της στήλης Ι με ένα της στήλης ΙΙ
ΣΤΗΛΗ Ι
α .)Νησί της Ιαπωνίας
Άλπεις
β .) Εσωτερική
Φουτζιγιαμα
γ .)Το ψηλότερο σημείο της Ιαπωνίας
δ .)Το σχήμα της θυμίζει έγχορδο
μουσικό όργανο
ε .)Νησιωτικά κράτη
Ιαπωνική θάλασσα
ζ )οροσειρά της Ιαπωνίας
έδαφος σε κάποια ήπειρο

ΣΤΗΛΗ ΙΙ
1 Ιαπωνικές
2.Ηφαιστειο
3.Λιμνη Μπιβα
4.Χονσου
5.διασιμη
6. Δεν έχουν

ΘΕΜΑ 4ο
Γιατί ο ήλιος είναι η πηγή όλων των φυσικών φαινόμενων που συμβαίνουν πάνω
στον πλανήτη μας ;
ΘΕΜΑ 5ο
Να δώσετε με σύντομο τρόπο το περιεχόμενο των παρακάτω λέξεων
Λιθόσφαιρα, λιθοσφαιρικες πλάκες, ασθενοσφαιρα, λάβα, μάγμα, πύρινος κύκλος

ΘΕΜΑ6 ο
α )Ποιες είναι οι έξι ήπειροι της γης;
β. ) Γιατί κάποιοι γεωγράφοι υποστηρίζουν ότι οι ήπειροι είναι επτά;
ΘΕΜΑ7
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα του φράγματος του
Ασουάν;
ΘΕΜΑ 8ο
Τι είναι η πυραμίδα των ηλικιών και γιατί ονομάζεται έτσι;
ΘΕΜΑ9ο
Τι είναι η πυκνότητα πληθυσμού και με ποιον τρόπο την υπολογίζουμε;

