ΓΕΩΓΡΑΦIA

ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 1
(α). Με ποιες ηπείρους συνορεύει η Ευρώπη;
(β). Ποια η γεωγραφική θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη;
ΘΕΜΑ 2
Γιατί η Ελλάδα είναι αραιοκατοικημένη χώρα;
ΘΕΜΑ 3
Γιατί η ελληνική γλώσσα είναι τόσο σημαντική για την Ευρώπη;
ΘΕΜΑ 4
(α). Σε ποια χερσόνησο ανήκει γεωγραφικά η Ελλάδα;
Από πού πήρε το όνομά της;
(β). Ποια είναι τα σύνορα της Βουλγαρίας με την Ελλάδα;
ΘΕΜΑ 5
Σε ποιες ομάδες χωρίζονται οι θάλασσες της Ευρώπης; Πώς σχηματίστηκαν
οι θάλασσες της κάθε ομάδας; Να αναφέρεις παραδείγματα.
ΘΕΜΑ 6
Να συμπληρώσεις τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:
(α). Οι γενικοί χάρτες χωρίζονται σε δύο μικρότερες ομάδες,
τους ................................. και τους ................................
(β). ........................................ είναι η τάση του πληθυσμού να
συγκεντρώνεται σε μεγάλα αστικά κέντρα.
(γ). Η πρωτεύουσα της Ισπανίας είναι η ..............................
Άλλες μεγάλες πόλεις της Ισπανίας είναι η ..............................
και η ....................................
(δ). Οι μεγάλες χερσόνησοι της Ευρώπης είναι η .......................................
στο βορρά, η .................................. στη δύση και η ....................................
και η ....................................... στο νότο.
(ε). Το βαθύτερο σημείο της Μεσογείου βρίσκεται νοτιοδυτικά της
.................................. της ..................................... και φτάνει τα
........................ μέτρα.
(στ). Τα μεγαλύτερα νησιά της Μεγογείου είναι η ................................,
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η ..............................., η .................................., η .................................
και η ...................................
ΘΕΜΑ 7
(α). Με ποιες θάλασσες επικοινωνεί η Μεγόγειος και πώς;
(β). Γιατί η περιοχή της Μεσογείου χαρακτηρίζεται από μεγάλη σεισμικότητα;
ΘΕΜΑ 8
Ποιες ομοιότητες έχει η Ιταλία με την Ελλάδα;
ΘΕΜΑ 9
Να διαλέξεις σε κάθε πρόταση τη σωστή απάντηση:
(i). Είναι η πρωτεύουσα της Βουλγαρίας:
(α). Βουκουρέστι

(β). Σόφια

(γ). Βελιγράδι

(ii). ∆εν είναι μία από τις βαλκανικές χώρες:
(α). Ρουμανία

(β). Π.Γ.∆.Μ.

(γ). Πολωνία

(iii). Είναι η πρωτεύουσα της Πορτογαλίας:
(α). Πόρτο

(β). Λισαβόνα

(γ). Βαλέττα

(iv). Με αυτή την οροσειρά χωρίζεται η Ιβηρική χερσόνησος από την
υπόλοιπη Ευρώπη:
(α). Πυρηναία

(β). Καρπάθια

(γ). Απέννινα

(v). Τα Πυρηναία απλώνονται ανάμεσα:
(α). στην Ισπανία και στη Γαλλία
(β). στη Γαλλία και στη Γερμανία
(γ). στην Ισπανία και στην Πορτογαλία
(vi). Είναι ένα από τα ποτάμια που διαρρέουν την Ιταλία:
(α). Ροδανός

(β). Πάδος

(γ). Έλβας

(vii). Τα νερά της περιέχουν πολύ λίγο αλάτι με αποτέλεσμα να παγώνει
εύκολα κατά τους χειμερινούς μήνες:
(α). Βόρεια θάλασσα
(β). Βαλτική
(γ). Αδριατική
(viii). Ανήκει στις επτά πλουσιότερες χώρες του πλανήτη:
(α). Ιταλία

(β). Πορτογαλία
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(γ). Π.Γ.∆.Μ.

