ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
΄
ΘΕΜΑ 1
A. Τι ονομάζουμε φυσιογραφικές περιοχές;
B. Ποιες είναι οι φυσιογραφικές περιοχές της Ευρώπης; (να τις αναφέρετε ονομαστικά)
ΘΕΜΑ2
Να αναπτύξετε τους δείκτες που καθορίζουν το υψηλό μορφωτικό επίπεδο των
Ευρωπαίων.
ΘΕΜΑ 3
Α. Με ποιο τρόπο δημιουργήθηκαν: α) οι αβαθείς θάλασσες της Ευρώπης και ποιες είναι
αυτές β) οι ποιο βαθιές και ποιες είναι.
Β. Να αναφέρετε δύο λόγους στους οποίους οφείλεται η μεγάλη οικονομική σημασία της
Βόρειας Θάλασσας.
ΘΕΜΑ 4
Α. Να αναφέρετε ονομαστικά τους παράγοντες που καθορίζουν το κλίμα της Ευρώπης.
Β. Ποια επίδραση ασκεί η Ασία στο κλίμα της Ευρώπης;
ΘΕΜΑ 5
Α. Με ποιες θαλάσσιες μάζες επικοινωνεί η Μεσόγειος και μέσω ποιων σημείων
επικοινωνεί;
Β. Γιατί σήμερα η σημασία της Μεσογείου είναι ακόμη μεγαλύτερη από ότι στο
παρελθόν;
ΘΕΜΑ 6
Α. Συμπλήρωσε το παρακάτω κείμενο γράφοντας στην κόλα σου δίπλα σε κάθε αριθμό
τη λέξη που λείπει.
Το 1 της Κύπρου είναι μεσογειακό, όμοιο με της
2 αλλά με κάπως 3
θερμοκρασίες κυρίως λόγω της 4 . Πρωτεύουσα του Κυπριακού κράτους είναι η 5 .
Β. Να αναφέρεται τα ονόματα των (4) περιοχών στις οποίες χωρίζεται η Ιταλία.
ΘΕΜΑ 7
Να γράψετε τις πρωτεύουσες των παρακάτω κρατών: 1 Σουηδία, 2 Δανία, 3 Ελβετία, 4
Ουκρανία, 5 Ολλανδία, 6 Γερμανία, 7 Ρουμανία.
ΘΕΜΑ 8
Δίνονται οι παρακάτω προτάσεις για όποια πιστεύεις ότι είναι σωστή σημείωσε το
γράμμα Σ και για όποια πιστεύεις ότι είναι λανθασμένη σημειώστε το γράμμα Λ.
Α. Η Κρήτη ταυτίζεται ως διοικητική περιφέρεια και ως γεωγραφικό διαμέρισμα.
Β. Το χωρισμό σε γεωγραφικά διαμερίσματα επιβάλλουν και ιστορικοί λόγοι.
Γ. Ο νομός Σερρών ανήκει διοικητικά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
Δ. Η διοικητική περιφέρεια συμπίπτει με το γεωγραφικό διαμέρισμα.
ΘΕΜΑ 9
Α. Ποιοι είναι οι τρεις τομείς παραγωγής και τι περιλαμβάνει ο καθένας.
Β. Να γράψετε σε ποιον τομέα παραγωγής ανήκουν τα παρακάτω επαγγέλματα:
Δικηγόρος, Επιπλοποιός, Ιατρός, Ψαράς, Κτηνοτρόφος, Κοσμηματοποιός,
Αστυνομικός.

