ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 1
1Α)Τι ονομάζεται κλίμακα ενός χάρτη;
1Β) Ποια είναι η γεωγραφική θέση της Ελλάδας;
ΘΕΜΑ 2
Να συμπληρώσετε τα κενά στο παρακάτω κείμενο με τις κατάλληλες λέξεις:
Οι ............................... είναι ημικύκλια που περνούν απο τους δύο πόλους της Γης, και είναι ίσοι
μεταξύ τους.
Από το Γκρήνουιτς της Αγγλίας, περνάει ο .....................................................και χωρίζει την Γη
σε............................. και .......................ημισφαίριο.
Οι ....................................είναι κύκλοι κάθετοι στους ..............................και δεν είναι ίσοι μεταξύ
τους. Ο μεγαλύτερος σε μήκος ονομάζεται ................................ και χωρίζει την Γη
σε ................................και ....................................ημισφαίριο.
Ο μεσημβρινός που περνά από ένα τόπο δείχνει το .............................................. του τόπου αυτού,
ενώ ο παράλληλος που περνά από έναν τόπο δείχνει το...............................................................του
τόπου αυτού.
ΘΕΜΑ 3
3Α) Τι είναι καιρός και τι το κλίμα;
3Β) Από ποιους παράγοντες εξαρτάται το κλίμα μιας περιοχής;
ΘΕΜΑ 4
4Α) Να αντιστοιχίσετε τους ποταμούς της στήλης Α με τις ηπείρους στις οποίες βρίσκονται της
στήλης Β:
Α
α) Κόγκο
β) Παρανά
γ) Μισσισσίπι
δ) Νείλος
ε) Χουάγκ Χο
στ) Νίγηρας
ζ) Αμαζόνιος
η) Ντάρλινγκ

Β
ϊ) Ασία
ίΐ) Αφρική
ϋί) Β. Αμερική
ίν) Ν. Αμερική
ν) Αυστραλία

4Β) Να γράψετε τα 3 μεγαλύτερα βουνά, τις 3 μεγαλύτερες λίμνες και τα 3 μεγαλύτερα ποτάμια
της Ελλάδας.
Βουνά:
Λίμνες:
Ποτάμια:

ΘΕΜΑ 5
5 Α) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες:
α) Το εξωτερικό στρώμα της Γης ονομάζεται φλοιός και έχει πάχος 5-75 χιλιόμετρα.
β) Ο μανδύας και ο πυρήνας αποτελούν την λιθόσφαιρα της Γης.
γ) Οι λιθοσφαιρικές πλάκες κινούνται πάνω σε ένα τμήμα του μανδύα που λέγεται
ασθενό σφαίρα.
δ) Όταν δύο λιθοσφαιρικές πλάκες συγκρούονται δημιουργείται φλοιός στον πυθμένα των
ωκεανών.
5Β) Πώς προκαλούνται οι σεισμοί;
5Γ) Να γράψετε ταονόματα 3 σημαντικών ηφαιστείων της Γης.
ΘΕΜΑ 6
Να αντιστοιχίσετε τις χώρες της στήλης Α με τις πρωτεύουσες τους στην στήλη Β.
Α
α) Κίνα
β) Πακιστάν
γ) Αργεντινή
δ) Περού
ε) Αυστραλία
στ) Τυνησία
ζ) Μαρόκο
η) Ινδία

Β
ί) Ισλαμαμπάντ
ϋ) Καμπέρα
ϋί)Μπουένος Αιρες
Ιν) Λίμα
ν) Ραμπάτ
νί) Νέο Δελχί
νΐί) Πεκίνο
νϋί)Τύνιδα

ΘΕΜΑ 7
7 Α) Τι ονομάζεται αστρονομική μονάδα,
7 Β) Τι είναι οι γαλαξίες;
7 Γ) Να γράψετε τα ονόματα τεσσάρων πλανητών του ηλιακού μας συστήματος.
ΘΕΜΑ 8
Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η θερμοκρασία του αέρα μιας περιοχής;
ΘΕΜΑ 9
9 Α) Να αντιστοιχίσετε τα βουνά της στήλης Α με την ήπειρο στην οποία βρίσκονται στην
στήλη Β.
Α
Β
α) Πυρηναία
ί) Αφρική
β) Βραχώδη όρη
.
ϋ) Ν. Αμερική
γ) Ατλας
,
ΐϋ) Β. Αμερική
δ) Ιμαλάια
ιν) Ευρώπη
ε) Ανδεις
ν) Ασία

9 Β) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες:
α) Το Αιγαίο πέλαγος είναι λιγότερο βαθύ από το Ιόνιο πέλαγος
β) Το βαθύτερο σημείο των ελληνικών θαλασσών βρίσκεται στο φρέαρ των Οινουσσών στο
Ιόνιο πέλαγος.
γ) Η ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα φθάνει μέχρι βάθος 1000 μέτρων.
δ) Οι ωκεάνιες τάφροι είναι βαθιά φαράγγια στον βυθό των ωκεανών.
ε) Η ηπειρωτική κατωφέρεια έχει μικρή κλίση.
Να γραφούν οι 6 από τις 9 ερωτήσεις.
Όλα τα θέματα είναι βαθμολογικώς ισοδύναμα.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

