
                                           ΘΕΜΑΤΑ 
 

1) Τι λέγεται κλίμακα ενός χάρτη;Τι σημαίνει όταν λέμε ότι η κλίμακα ενός χάρτη  είναι 
1:1000000.Ποιά από τις παρακάτω κλίμακες  1:50000  και   

    είναι μεγαλύτερη και γιατί; 
2) α) Που οφείλονται οι άνεμοι; 
    β) Ποια τα σημαντικά χαρακτηριστικά τους και πώς μετριούνται ή βρίσκονται το 
καθένα; 

3) Αντιστοιχίστε:  
     Κόνγκο                    Δίνει ζωή στις χώρες του Σαχέλ 
     Νείλος                   Ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός του κόσμου 
     Νίγηρας                 Το ποιο μακρύ ποτάμι της Γης 
   Ποιος από τους παραπάνω ποταμούς χύνει μικρή ποσότητα νερού στη θάλασσα 
   και γιατί; 
4) Διαφορές κλίματος –καιρού .Από τι εξαρτάται το κλίμα ενός τόπου και ποια τα είδη 
κλίματος (ονομαστικά) 

5) Να δώσετε τους παρακάτω ορισμούς : Μάγκρεμ  τελ και Μάριτιμ ,Έβερεστ 
6) Τι εννοούμε όταν λέμε ότι πυκνότητα πληθυσμού ενός τόπου πώς βρίσκεται και να 
υπολογίσετε την πυκνότητα πληθυσμού της Ελλάδας 

7) Να συμπληρωθούν τα κενά: 
    α) τα μικρότερα ουράνια σώματα που περιστρέφονται γύρω από τους πλανήτες 
λέγονται …… 

    β) ο μεσημβρινός που περνά από έναν τόπο πάνω στη Γη δείχνει το ….αυτού του 
τόπου 

    γ) κύκλοι κάθετοι προς το μεσημβρινό λέγονται ….. 
   δ) πάνω από την τροπόσφαιρα βρίσκεται η ….πλάτους 55  περίπου χλμ. και μέσα 
σ’αυτήν η ….που περιέχει το …… 

   ε) η κλίμακα σημειώνεται με δυο …..ή με την μορφή ενός …..ή με την μορφή μιας 
χωρισμένης σε ίσα … 

 8) Γράψτε στις παρακάτω προτάσεις σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) 
    α) Ενδογενείς είναι οι δυνάμεις που έχουν την πηγή τους έξω από την λιθόσφαιρα 
    β) Τα τσουνάμις είναι τεράστια παλιρροϊκά κύματα  
    γ) Η λάβα όταν κρυώσει σχηματίζει τα ποιο άγονα εδάφη στη γη 
    δ) Η λάβα είναι το διάπυρο υλικό που βρίσκεται στο εσωτερικό της Γης 
    ε) Οι λιθοσφαιρικές πλάκες είναι ακίνητες  
          Τα παραπάνω να δικαιολογηθούν  
9)  Να κατατάξετε τα παρακάτω σε φυσικούς και ανθρώπινους πόρους; 
     έδαφος –δάση – ηλιακή ενέργεια- πετρέλαιο – τεχνολογία – πληροφόρηση –
αυτοκίνητο –μεταλλεύματα – πλαστικό – χαρτί. 

    Πώς ονομάζονται οι πόροι που ανήκουν η ομορφιά και η ξεκούραση. 


