ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ

1. α) Ποια είναι τα τρία πιο σημαντικά Ευρωπαϊκά βουνά και ποιες οι δύο μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές
πεδιάδες;
β) Τα Πυρηναία όρη ποιες περιοχές χωρίζουν;
γ) Ποιες μη ευνοϊκές συνθήκες δημιουργεί για τους ανθρώπους η παρουσία βουνών;

2. α) Πως λέγεται ο επικεφαλής κάθε περιφέρειας;
β) Πως λέγονται τα τμήματα στα οποία χωρίζεται κάθε διοικητική περιφέρεια και από ποιους διοικούνται;
γ) Σε ποιο νομό, ποια γεωγραφική περιφέρεια και ποιο γεωγραφικό διαμέρισμα ανήκει το σχολείο σας;

3. α) Τι μας δείχνει η πυκνότητα ενός πληθυσμού;
β) Το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού πληθυσμού είναι συγκεντρωμένο γύρω από τα μεγάλα αστικά
κέντρα. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό;

4. α) Γράψτε τρεις από τους τέσσερις παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν το κλίμα της Ευρώπης.
β) Από ποιες γειτονικές περιοχές επηρεάζεται το κλίμα της Ευρώπης;

5. α) Από που πήρε το όνομά της η βαλκανική χερσόνησος;
β) Η βαλκανική χερσόνησος αποτελείται από δέκα κράτη. Ποια είναι αυτά;

6. ∆ίνεται ο παρακάτω χάρτης της Μεσογείου.
α) Εντοπίστε τα σημεία στα οποία η Μεσόγειος έρχεται σε επαφή με άλλες θάλασσες και ωκεανούς. Πως
ονομάζονται αυτά και ποιες θάλασσες ενώνουν;
β) Να αναφέρετε τρία από τα μεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου.

7. α) Σε ποια κατηγορία χαρτών ανήκει ο καθένας από τους παρακάτω χάρτες; (Οι κατηγορίες είναι:
τοπογραφικοί - γεωμορφολογικοί και πολιτικοί, ειδικοί - ποιοτικοί και ποσοτικοί)

(i) oι κλιματικές περιοχές της Ελλάδας

(iii) κατανομή των βροχών

(ii) κατανομή πληθυσμού πάνω στη γη

(iv) το ανάγλυφο της Αφρικής

β) Να προσδιορίσετε τη σχετική θέση του Κερασοχωρίου ως προς την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

8. Σημειώστε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες.
α) Οι βαθιές θάλασσες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν από τη δράση ρηγμάτων της γης.
β) Η διοικητική περιφέρεια συμπίπτει πάντα με το γεωγραφικό διαμέρισμα.
γ) Σε μερικές από τις ευρωπαϊκές χώρες επικρατούν δημοκρατικά πολιτεύματα.
δ) Κατά την αρχαιότητα την επιλογή της θέσης ενός οικισμού καθόριζε κυρίως η ασφάλεια.
ε) Η οικονομία της Κύπρου βασίζεται κυρίως στο εμπόριο και τον τουρισμό.
στ) Ένας σημαντικός κίνδυνος που αντιμετωπίζει ο ∆ούναβης είναι η οικολογική του επιβάρυνση
ζ) Ένα από τα χαρακτηριστικά των ελληνικών ποταμών είναι ότι έχουν μεγάλο μήκος.

9. Συμπληρώστε με τις κατάλληλες λέξεις(που δίνονται) τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.
(ωκεάνιο, Μαδρίτη, Πίνδος, ηπειρωτικό, Τάγος, Μόσχα, Βόλβη, Έβρος, Κρεμαστών, Απέννινα,
Ρώμη, Γουαδαλκιβίρ, Πυρηναία, )
α) Ένα ποτάμι που διαρρέει την Βουλγαρία είναι ___________ .
β) Ένα ποτάμι που διαρρέει την Πορτογαλία είναι ___________ .
γ) Η πρωτεύουσα της Ρωσίας είναι ___________ .
δ) Η πρωτεύουσα της Ισπανίας είναι ____________.
ε) Η μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της Ελλάδας είναι η λίμνη ____________.
στ) Η Ιταλία έχει μία οροσειρά που ονομάζεται ____________.
ζ) Στο εσωτερικό της Ιβηρικής χερσονήσου επικρατεί κλίμα ____________.

