ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
1. α. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα ενός χάρτη;
β. Σε ένα χάρτη της Ελλάδας με κλίμακα 1:4.000.000 η απόσταση Αθήνας –
Θεσσαλονίκης μετρήθηκε 10cm .Πόσα χιλιόμετρα είναι η απόσταση των δύο πόλεων
στην πραγματικότητα;
2. Να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις στις παρακάτω προτάσεις:
Η Ελλάδα είναι μια Ευρωπαϊκή χώρα και ανήκει στη νότια…………. Καταλαμβάνει το
νότιο
άκρο
της
………………
χερσονήσου.
Συνορεύει
βόρεια
με
την………………………… και με τη …………….., βορειοδυτικά με την ……………..
και βορειοανατολικά με την …………… Δυτικά ,ανατολικά και νότια βρέχεται από
τη……………………..θάλασσα. ‘Όπως δείχνει η θέση της ανήκει γεωγραφικά και στη
μεγάλη ομάδα των ………………….χωρών, δηλ. εκείνων που βρέχονται από τη
…………… θάλασσα. Συνδέει γεωγραφικά την Ευρώπη με την ………… και την
………
3. Πώς η οροσειρά της Πίνδου επηρεάζει το κλίμα και τις δραστηριότητες των ανθρώπων
σε ένα μεγάλο μέρος του Ελληνικού εδάφους;
4. Γιατί το δάσος του Αμαζονίου είναι πολύτιμο για τη ζωή και ποιες είναι οι αιτίες των
καταστροφών που υφίσταται τα τελευταία 20 χρόνια
5.

Εξηγείστε τον κύκλο του νερού

6. α. Τι είναι κλίμα
β. Από τι εξαρτάται το κλίμα ενός τόπου; ( επιγραμματικά)
7. Να γράψετε αν είναι σωστή ή λανθασμένη κάθε μια από τις παρακάτω
προτάσεις:
α. Λιθόσφαιρα είναι το ανώτερο στερεό μέρος του μανδύα μαζί με το φλοιό της γης
β. Τα ηφαίστεια εμφανίζονται συνήθως στο κέντρο των λιθοσφαιρικών πλακών
γ. Λιθοσφαιρικές πλάκες είναι μεγάλα κινούμενα δύσκαμπτα κομμάτια της λιθόσφαιρας
δ.Η οζοντόσφαιρα περιέχει το όζον που είναι ένα αέριο το οποίο απορροφά τις βλαβερές
υπεριώδεις ακτινοβολίες του ήλιου και προστατεύει τη ζωή.
8. Να αντιστοιχίσετε τα ποτάμια της στήλης Α με τις ηπείρους της στήλης Β
Στήλη Α
Στήλη Β
1. Μισσισιπής
α. Ασία
2. Αμαζόνιος
β. Β. Αμερική
3. Νείλος
γ. Ν. Αμερική
4. Ινδός
δ. Ευρώπη
Ε. Αφρική
9. Τι είναι οι μουσσώνες , σε ποια περιοχή της γης εμφανίζονται και πώς
τη ζωή των κατοίκων της ;

επηρεάζουν

