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ΘΕΜΑ 1ο
Συμπληρώστε τα κενά στην παρακάτω παράγραφο :
Η Ελλάδα είναι μια Ευρωπαïκή χώρα και γεωγραφικά ανήκει στη ………………(1)
Ευρώπη. Καταλαμβάνει το νότιο άκρο της …………………..(2) χερσονήσου. Συνορεύει βόρεια
με την…………………(3) και με τη …………………(4), βορειοδυτικά με την ……………..(5)
και βορειοανατολικά με την ………………… (6) . Δυτικά, ανατολικά και νότια βρέχεται από τη
……………………(7) θάλασσα,άρα ανήκει γεωγραφικά και στη μεγάλη ομάδα των ..................
……..(8) χωρών της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής.

ΘΕΜΑ 2ο
Α) Τι ονομάζουμε καιρό και τι κλίμα;
Β)Από ποιους παράγοντες εξαρτάται το κλίμα ενός τόπου; (ονομαστικά)

ΘΕΜΑ 3ο
Αντιστοιχίστε τη στήλη Α με τη στήλη Β
Στήλη Α

Στήλη Β

1.Λιθόσφαιρα

α) Η αεριώδης μάζα που περιβάλλει τη γη.

2 Υδρόσφαιρα

β) Ο στερεός φλοιός της γης και ένα τμήμα του μανδύα.

3.Ατμόσφαιρα

γ) Το σύνολο του νερού που υπάρχει στη γη.

4.Βιόσφαιρα.

δ) Κάθε χώρος πάνω και μέσα στη γη, στον οποίο ζουν
και πολλαπλασιάζονται οι οργανισμοί.

ΘΕΜΑ 4ο

Γιατί το δάσος του Αμαζονίου είναι πολύτιμο;
ΘΕΜΑ 5ο
α) Ποιά είναι τα μέρη ενός ποταμού; ( ονομαστικά)
β) Από τι εξαρτάται το μέγεθος ενός ποταμού;( ονομαστικά)
ΘΕΜΑ 6ο
Να χαρακτηρίσετε ως Σωστές ή Λάθος τις παρακάτω προτάσεις :
α) Τα Τσουνάμις είναι τεράστια παλιρροιακά κύματα , που προκαλούνται από την
έκρηξη υποθαλάσσιων ηφαιστίων.
β) Το εξωτερικό στρώμα της Γής ονομάζεται : Πυρήνας.
γ) Τα καιρικά φαινόμενα δημιουργούνται μέσα στην Τροπόσφαιρα.
δ) Η υψηλότερη κορυφή των Άλπεων είναι το Έβερεστ.
ε) Οι Μουσσώνες είναι άνεμοι που φυσούν στην Νοτιοανατολική Ασία.
ΘΕΜΑ 7ο
α) Ποιες είναι οι μορφές του νερού ;
β) Τι γνωρίζετε για τον κύκλο του νερού;
ΘΕΜΑ 8ο
Ποιες είναι οι δυσκολίες της ζωής σε μεγάλο υψόμετρο;
ΘΕΜΑ 9ο
Σε ποιες Ηπείρους βρίσκονται οι παρακάτω οροσειρές ;
α. Άλπεις.
β. Βραχώδη Όρη.
γ. Ιμαλάϊα.
δ. Άνδεις.
ε. Άτλας

