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                        ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 

ΤΑΞΗ: Α’ 
 
 
 
1. Να σημειώσετε με Σ τη σωστή πρόταση και με Λ τη λανθασμένη: 
   α. Η Ελλάδα καταλαμβάνει το βόρειο άκρο της Βαλκανικής 

χερσονήσου. 
   β. Η βόρεια πλευρά του Ιονίου πελάγους λέγεται στενό του Οτράντο. 
   γ. Δορυφόροι είναι μικρότερα ουράνια σώματα που περιφέρονται γύρω 

από τους πλανήτες. 
   δ. Υδρόσφαιρα είναι η αεριώδης μάζα, που περιβάλλει τη Γη. 
   ε. Οι εποχές στο κλίμα του Ισημερινού διακρίνονται σε υγρή και ξερή 

περίοδο. 
  στ. Το εξωτερικό στρώμα της λιθόσφαιρας, λέγεται φλοιός. 
   ζ. Τα εξωτερικά Ιμαλάϊα, είναι λόφοι σκεπασμένοι με τροπικά δάση. 
   η. Στις ενδογενείς δυνάμεις ανήκουν η δύναμη του ανέμου και του 

νερού, που διαβρώνουν την επιφάνεια της.       
 
 
2. α. Να αναφέρετε ποιες πεδιάδες θεωρούνται ιδανικές για τους 

ανθρώπους ( τι πρέπει να έχουν). 
    β. Να αναφέρετε τα τρία σημεία του Αιγαίου πελάγους με το 

μεγαλύτερο βάθος. 
 
 
3. α. Ποιο στρώμα της ατμόσφαιρας λέγεται τροπόσφαιρα; Τι ύψος έχει 

και για ποιο λόγο έχει μεγάλη σημασία;   
    β. Να τοποθετήσετε τους ακόλουθους πλανήτες κατά σειρά 

αυξανόμενης απόστασης από τον ήλιο. 
Άρης, Γη, Πλούτων, Δίας, Αφροδίτη, Κρόνος, Ποσειδών, Ουρανός, 
Ερμής. 

 
 
4. α. Τι ονομάζεται κλίμακα ενός χάρτη; 
    β. Να αντιστοιχίσετε τις έννοιες της στήλης Α με αυτές της στήλης Β. 
 
   
 



                       Α            Β
1. Ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα        α. Τεράστιες θαλάσσιες λεκάνες 
2. Ηπειρωτική κατωφέρεια        β. Οροσειρές στο μέσο των ωκεανών  
3. Αβυσσικά πεδία         γ. Φαράγγια στο βυθό των ωκεανών  
4. Ωκεάνιες τάφροι         δ. Ζώνη με μεγάλη κλίση  
5. Μεσοωκεάνιες ράχες            ε. Ζώνη με μεγάλη οικονομική     
                                                           σημασία 
 
 
5. α. Τι ονομάζουμε κλίμα ενός τόπου και από ποιους παράγοντες       
        εξαρτάται;   

       β. Τι γνωρίζετε για το πολικό κλίμα; 
 
 
6. α. Να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις: 
        Η Κρήτη είναι ένα από τα …… νησιά της Ελλάδας. 
        Η πιο σημαντική οροσειρά της Ελλάδας είναι η ….. 
        Η μέση απόσταση Γης-Ηλίου είναι 150.000.000 χλμ. και λέγεται  
         ……  …… 
        Ο παράλληλος που περνά από έναν τόπο πάνω στη Γη δείχνει το  
        ….. ….. 
        Στην Ελλάδα επικρατεί ένα είδος εύκρατου κλίματος που λέγεται  
        …….. 
        Το εσωτερικό της Γης αποτελείται από το ….. και τον …… 
     β. Τι ονομάζουμε ηφαίστεια και ποιες είναι οι δυσάρεστες επιπτώσεις  
         από μια έκρηξη τους;  
 
 
7. α. Να γράψετε προτάσεις χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες λέξεις: 
        Σεισμοί, εκβολές ποταμού, θάλασσες, καιρός, τυφώνες. 
    β. Ποια σώματα λέγονται ήλιοι; Τι δείχνει ο μεσημβρινός που περνά  
        από ένα τόπο, πάνω στη Γη;  
 
 
8. α. Ποιοι είναι οι τρεις ωκεανοί που υπάρχουν στη Γη (σύμφωνα με  
        κάποιους γεωγράφους); Ποιος είναι ο βαθύτερος; 
     β. Να αναφέρετε τρεις τρόπους με τους οποίους επηρεάζουν οι  
         μεγάλες οροσειρές της Γης τη ζωή των ανθρώπων. 
 
 
9. α. Για ποιους λόγους χάθηκαν τα ελληνικά δάση, κυρίως τα τελευταία  
       χρόνια; 
   



    β. Σημειώστε με Χ τα οφέλη που έχει ένας τόπος από τα δάση: 
          
 Παραγωγή ξυλείας  

Εμπλουτισμός της ατμόσφαιρας με οξυγόνο  
Δημιουργία βοσκοτόπων για πρόβατα και κατσίκες  
Εμπλουτισμός των υπόγειων νερών  
Προστασία άγριων ζώων και φυτών  
Ανάπτυξη του τουρισμού  
Περιορισμός της διάβρωσης του εδάφους  
Δημιουργία νέων οικιστικών περιοχών  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΤΑ 6 ΑΠΟ ΤΑ 9 ΘΕΜΑΤΑ! 
 

 


