ΘΕΜΑΤΑ
Γραπτών προαγωγικών εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2005
στη Γεωγραφία της Α΄ Γυμνασίου
1. Πως οι άνεμοι επηρεάζουν α) άμεσα και β) έμμεσα, τη ζωή των
ανθρώπων;
2. Ποια είναι τα κριτήρια που χαρακτηρίζουν το μέγεθος ενός ποταμού;
Γράψτε λίγα λόγια για το καθένα.
3. Τι συμβαίνει όταν δύο λιθοσφαιρικές πλάκες, α) πλησιάζουν μεταξύ
τους και β) όταν απομακρύνονται η μία από την άλλη;
4. Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί φυσικοί παράγοντες που επηρεάζουν
την πληθυσμιακή πυκνότητα μιας περιοχής;
5. Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες πηγές ενέργειας στη φύση; Τι ξέρετε
γι’ αυτές;
6.Κοίταξε τους παρακάτω χάρτες* 3.4-3.5-3.6-3.7 και α) Ταξινόμησε τις
κλίμακες του σχεδιασμού τους από τη μικρότερη προς τη μεγαλύτερη.
β) Περίγραψε τι συμβαίνει καθώς η κλίμακα μεγαλώνει; γ) Ποιος
χάρτης παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιφάνεια εδάφους; δ) Ποιες
λεπτομέρειες υπάρχουν στο χάρτη 3.7 που δεν υπάρχουν στον 3.6;
7.α) Μελέτησε τα τρία σχήματα (24.2)*, που δείχνουν τις αλλαγές ενός
ποταμού και του γύρω χώρου του. Εντόπισέ τις και δικαιολόγησε τις
αιτίες τους. β) Σε ποιες δυνάμεις πιστεύεις ότι οφείλεται ο σχηματισμός
της σημερινής πεδιάδας των Θερμοπυλών; -του νησιού της Καμμένης
στη Σαντορίνη; - της πεδιάδας της Θεσσαλίας; - της πεδιάδας της
Θεσσαλονίκης; - των θερμών πηγών της Ικαρίας και της Μήλου;
8. α) Κατάταξε τους παρακάτω πόρους σε φυσικούς και ανθρώπινους:
πέτρα –ξύλο –εφευρετικότητα -θερμότητα του Ήλιου –εργασία δύναμη του ανέμου –πληροφόρηση -ορυκτός πλούτος.
β) Ανάφερε δύο ακόμη πόρους σε κάθε κατηγορία.
9. Το μαχαίρι είναι ένα εργαλείο που προσφέρει ακρίβεια αλλά όχι
μεγάλη δύναμη. Αντίθετα το σφυρί προσφέρει δύναμη, αλλά μικρότερη
ακρίβεια. –Τι κάνει ο γλύπτης που χρειάζεται και δύναμη και ακρίβεια;
-Τι αποτελέσματα φέρνει η συνεργασία δύο εργαλείων; -Είναι αυτό ένα
απλό παράδειγμα που αποδεικνύει την ικανότητα του ανθρώπου να λύνει
τα προβλήματά του αναπτύσσοντας την τεχνολογία;
* Οι χάρτες και τα σχήματα έχουν δοθεί σε φωτοτυπία

