
 
 

Τάξη: Α΄  Γυμνασίου  
Εξεταζόμενο  Μάθημα: Γεωγραφία  

 
 

Θ Ε Μ Α Τ Α 
 
ΘΕΜΑ 1ο 
1.1 Αναφέρατε τρία πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι χάρτες. 
1.2 Αναφέρατε τρία είδη χαρτών. 
 
ΘΕΜΑ 2ο 
2.1 Για ποιους λόγους το Αιγαίο έγινε το κέντρο ανάπτυξης του 
Ελληνισμού από τα πανάρχαια χρόνια; 
2.2 Ποια είναι η μεγαλύτερη οροσειρά που διασχίζει την Ελλάδα; 
Γράψτε έναν τρόπο με τον οποίο η οροσειρά αυτή επηρεάζει τις 
δραστηριότητες των ανθρώπων.  
 
ΘΕΜΑ 3ο 
3.1 Τι γνωρίζετε για την ατμόσφαιρα της Γης; 
3.2 Τι γνωρίζετε για τη βιόσφαιρα της Γης; 
 
ΘΕΜΑ 4ο 
4.1 Να αναφέρετε επιγραμματικά από ποιους παράγοντες εξαρτάται η 
θερμοκρασία του αέρα κάποιας περιοχής. 
4.2 Γράψτε δύο λόγους για τους οποίους η θερμοκρασία είναι ένας από 
τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν τη γεωγραφική κατανομή των 
ανθρώπων πάνω στη Γη. 
 
ΘΕΜΑ 5ο 
5.1 Αναφέρατε από ποιους παράγοντες εξαρτάται το κλίμα ενός τόπου. 
5.2 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ωκεάνιου κλίματος και ποια του 
μεσογειακού κλίματος; 
 
ΘΕΜΑ 6ο 
6.1 Ποια είναι τα μέρη ενός ποταμού; 
6.2 Με ποιους τρόπους μπορούμε να κρίνουμε το μέγεθος ενός ποταμού; 
6.3 Ποιος είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της Γης; Σε ποια ήπειρο 
βρίσκεται και για ποιους λόγους το δάσος του ποταμού αυτού είναι τόσο 
πολύτιμο; 
 



 
ΘΕΜΑ 7ο 
7.1 Ποιες από τις δυνάμεις που αλλάζουν την επιφάνεια της Γης 
ονομάζονται εξωγενείς;  
7.2 Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτών των δυνάμεων;  
7.3 Τι θα συνέβαινε αν αυτές οι δυνάμεις δρούσαν μόνες τους, χωρίς τις 
ενδογενείς δυνάμεις; 
 
ΘΕΜΑ 8ο 
8.1 Αναφέρατε πέντε τρόπους με τους οποίους οι μεγάλες οροσειρές 
επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων που ζούνε πάνω σ’ αυτές και γύρω από 
αυτές. 
8.2 Ποια είναι η μεγαλύτερη οροσειρά της Γης; Σε ποια τμήματα 
χωρίζεται η οροσειρά αυτή; 
 
ΘΕΜΑ 9ο 
Να γράψετε στην κόλλα σας το γράμμα της πρότασης και δίπλα τη λέξη που 
την συμπληρώνει σωστά. 
α) Το πιο μακρύ ποτάμι της Γης είναι ο ……………… 
β) Ο μεγαλύτερος ποταμός της Αφρικής είναι ο ……………… 
γ) Η οροσειρά που βρίσκεται μεταξύ Ευρώπης και Ασίας λέγεται 
……………… 
δ) Από τα δύο μεγάλα πελάγη που περιβάλλουν την Ελλάδα, αυτό που έχει 
μεγαλύτερο βάθος είναι το ……………… 
ε) Πρωτεύουσα της ……………… είναι το Κάιρο. 
στ)Πρωτεύουσα του Καναδά είναι η ……………… 
ζ) Ο μεγαλύτερος ποταμός της Βόρειας Αμερικής είναι ο ……………… 
η) Η χώρα που διαθέτει τα μεγαλύτερα κοιτάσματα σιδήρου όλης της Γης 
είναι η ……………… 
θ) Η μακρύτερη οροσειρά της Γης ονομάζεται ……………… 
ι) Μία από τις χώρες που διασχίζει ο Άτλαντας είναι η ……………… 
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