ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ B’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 1ο

1. Να αντιστοιχίσετε τους νομούς της στήλης Α με τα γεωγραφικά διαμερίσματα
της στήλης Β.
Α
Β
1) Άρτας
α) Στερεά Ελλάδα & Εύβοια
2) Ηλείας
β) Πελοπόννησος
3) Ροδόπης
γ) Ήπειρος
4) Ημαθίας
δ) Θράκη
5) Ευρυτανίας
ε) Μακεδονία
2. Να αντιστοιχίσετε τους νομούς της στήλης Α με τις πρωτεύουσες της στήλης Β.
Α
1) Φωκίδας
2) Λακωνίας
3) Θεσπρωτίας
4) Μαγνησίας
5) Έβρου

Β
α) Ηγουμενίτσα
β) Άμφισσα
γ) Σπάρτη
δ) Αλεξανδρούπολη
ε) Βόλος

ΘΕΜΑ 2ο

Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις :
1. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη γεωγραφική κατανομή των ποταμών της Ελλάδας είναι το ………….., η απουσία έντονων ……………. και η μικρή
……………. της.
2. Οι πηγές των πιο πολλών ελληνικών ποταμών βρίσκονται στην ………....
3. Οι θεματικοί χάρτες παρουσιάζουν την ………… ενός …………. στο χώρο.
Χωρίζονται στους ………….. και …………. χάρτες.
4. Η γεωγραφική θέση ενός σημείου στην επιφάνεια της Γης, προσδιορίζεται αν
γνωρίζουμε το …..…… …… και .. ………. ….. του σημείου.
5. Πριν από 20.000.000 χρόνια το Αιγαίο Πέλαγος, ολόκληρη η περιοχή βόρεια της
Κρήτης, νότια του Αίμου, δυτικά της Μικράς Ασίας και ανατολικά του Ιονίου
πελάγους ήταν ……………. την οποία οι επιστήμονες ονομάζουν …………..
ΘΕΜΑ 3ο

Πως επηρέασε την εξέλιξη της Ελλάδας η γεωγραφική της θέση;

ΘΕΜΑ 4ο

ΣΕΛ 1/2

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) :
Η Μεσόγειος συνδέεται με την Ερυθρά Θάλασσα με τα στενά του Βοσπόρου.
Η Ιταλία διασχίζεται από μια μεγάλη οροσειρά ,τα Πυρηναία.
Η Ελλάδα είναι μια αραιοκατοικημένη χώρα.
Οι πεδιάδες της Ευρώπης σχηματίστηκαν με τη βοήθεια της αποσάθρωσης και
της διάβρωσης.
5. Τα αρχαιότερα πετρώματα στην Ελλάδα βρέθηκαν στα νησιά Ζάκυνθο και Ιθάκη.
6. Σ’ όλη τη διάρκεια του Μεσοζωικού ο χώρος που βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα
ήταν ο βυθός μιας βαθιάς θάλασσας που ονομάζονταν Τηθύς.
1.
2.
3.
4.

ΘΕΜΑ 5ο

α) Ποιοι παράγοντες καθόριζαν στο παρελθόν τις θέσεις που ήταν κατάλληλες για την
ίδρυση των πόλεων;
β) Να αντιστοιχίσετε τις πόλεις της στήλης Α με τις χώρες της στήλης Β.
Α
Β
1. Τίρανα
I. Ιρλανδία
2. Βιέννη
II. Ισπανία
3. Μαδρίτη
III. Αλβανία
4. Βέρνη
IV. Αυστρία
5. Δουβλίνο
V. Ελβετία
ΘΕΜΑ 6ο

Πως σχηματίστηκαν οι θάλασσες που περιβάλλουν την Ευρώπη; Να αναφέρετε από
ένα παράδειγμα για κάθε περίπτωση.
ΘΕΜΑ 7ο

Που οφείλεται η υψηλή ηφαιστειακή και σεισμική δραστηριότητα της Μεσογείου; Να
αναφέρετε τρία σημαντικά ηφαίστεια της Μεσογείου.
ΘΕΜΑ 8ο

Πως επηρεάζεται το κλίμα της Ευρώπης από τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες;
ΘΕΜΑ 9ο

Ποιοι παράγοντες διαμορφώνουν το κλίμα της Ελλάδας; Γιατί στη Δυτική Ελλάδα έχουμε περισσότερες βροχές οπό την ανατολική;
ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΕ 6 ΑΠΟ ΤΑ 9 ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

