
                                                 ΘΕΜΑΤΑ 
 

1) α) Ποια είναι τα τέσσερα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι χάρτες στους ανθρώπους;  
β) Τι ονομάζουμε κλίμακα του χάρτη; 

2)  α) Για ποιους τρεις λόγους το Αιγαίο πέλαγος έγινε το κέντρο ανάπτυξης του 
ελληνισμού 
β) Για ποιους δυο λόγους η γεωγραφική σημασία του Αιγαίου πελάγους είναι μεγάλη 

3)   Να γράψετε τις παρακάτω λέξεις στη στήλη του γεωγραφικού διαμερίσματος που 
ανήκουν: Ροδόπη ,Πάτρα ,¨Έβρος ,Λ Καστοριάς , Βόρας ,Λάρισα ,Πηνειός ,Ηράκλειο 
,Λευκά Όρη , Πάρνωνας , Αχελώος ,Ταΰγετος Τρίκαλα ,Ξάνθη ,Ψηλορείτης 
,Αλιάκμονας Τριχωνίδα ,Γκιώνα . 
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 4) α) Τι είναι μεσημβρινοί ; Που βρίσκεται ο πρώτος μεσημβρινός και σε ποια μέρη 

χωρίζει την γή; 
      β) Τι είναι παράλληλοι; Πώς λέγεται ο μεγαλύτερος σε μήκος παράλληλος και σε ποια 

μέρη χωρίζει την γη; 
5) Σημειώστε δίπλα από κάθε πρόταση ένα Σ εάν είναι σωστή ή ένα Λ εάν είναι λάθος 
    1. Η τροπόσφαιρα είναι το ανώτερο τμήμα της ατμόσφαιρας 
    2. Ατμόσφαιρα είναι η αεριώδεις μάζα που περιβάλει τη γη 
    3. Η οζοντόσφαιρα έχει πλάτος 100 χλμ. περίπου και περιέχει όζον 
    4. Άνεμοι που φυσούν στην νοτιοανατολική Αμερική είναι οι καλοκαιρινοί μουσώνες 
 
    5. Όταν μια αέρια μάζα ψύχεται γίνεται ποιο αραιή και ποιο ελαφριά 
    6. Η ποσότητα της βροχής που πέφτει σε μια περιοχή μετριέται με το ύψος βροχής 
    7. Ο αέρας πάνω από τις θάλασσες είναι ποιο θερμός απ’ ότι πάνω από την ξηρά το 

καλοκαίρι. 
6) α) Ποιες δυνάμεις ονομάζονται ενδογενείς και ποιες εξωγενείς ; 
    β) Να αναφέρετε δυο ενδογενείς δυνάμεις και δυο εξωγενείς δυνάμεις καθώς και την 

δράση τους όσο αφορά τη διαμόρφωση του γήινου ανάγλυφου  
7) α) Με ποιους τρόπους οι μεγάλες οροσειρές επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων που 

ζουν πάνω και γύρω τους ; 
    β) Σε ποια τμήματα χωρίζονται τα Ιμαλάϊα ; 
8) α) Τι ονομάζουμε καιρό και τι κλίμα ; 
    β) Ποιες είναι οι κατηγορίες των κλιμάτων (ονομαστικά) 
9) Να συμπληρωθούν τα κενά : 
    α) Ο ποταμός ….ενώνει τις Μεγάλες Λίμνες με τον Ατλαντικό ωκεανό 
    β) Οι Άνδεις είναι συνέχεια των …. της Β. Αμερικής 
    γ) Ο Νείλος χύνεται ….. 
    δ) Στο Δέλτα του Μισσισσιπή είναι χτισμένη η …. 
    ε) Μεγαλύτερος ποταμός της γης θεωρείται ο ….. 
    στ) Η μακρύτερη οροσειρά της γης είναι ….. 
   ζ) Ο ….είναι δεύτερος στον κόσμο στη μέση παροχή 
    η) Ο Μακένζι βρίσκεται στη …. 
   θ) Η περιοχή της νότιας Σαχάρας λέγεται … 
   ι) Οι Αιγύπτιοι εκμεταλλεύτηκαν το Νείλο κατασκευάζοντας το φράγμα …… 


