ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΘΕΜΑ 1
α) Στον παγκόσμιο χάρτη που σας δίνεται σημειώνονται εφτά (7) χώρες με τα γράμματα
Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η. Να βρείτε ποιά χώρα αντιστοιχεί σε κάθε γράμμα. (Οι χώρες μπορεί
να είναι μόνο κάποιες από τις εξής επτά (7): Ιαπωνία, Ινδία, Καναδάς,, Αίγυπτος,
Νιγηρία, Περού, Κίνα)
β) Να γράψετε τις πρωτεύουσες των χωρών: Αργεντινή, Κίνα, Αίγυπτος, Ινδία
ΘΕΜΑ 2
α) Στον παγκόσμιο χάρτη που σας δίνεται σημειώνονται τέσσερα (4) σημεία με τους
αριθμούς 1, 2, 3, 4. Σε ποιόν ωκεανό βρίσκεται το κάθε ένα από τα τέσσερα αυτά σημεία;
β) Στον παγκόσμιο χάρτη που σας δίνεται σημειώνονται πέντε (5) μεγάλες οροσειρές με
τους αριθμούς 5, 6, 7, 8, 9. Να βρείτε ποιά οροσειρά αντιστοιχεί σε κάθε γράμμα. (Οι
οροσειρές μπορεί να είναι μόνο κάποιες από τις εξής οχτώ (8): Βραχώδη όρη, Άνδεις,
Άτλας, Υψίπεδα Αιθιοπίας, Κιλιμάντζαρο, Ιμαλάια, Καύκασος, Ουράλια όρη)
γ) Δίνονται τα εξής τρία (3) ποτάμια: Αμαζόνιος, Γάγγης, Ευφράτης. Με τη βοήθεια του
παγκόσμιου χάρτη να τα βάλετε στη σειρά ανάλογα με την απόστασή τους από την
Ελλάδα ξεκινώντας από το πιο κοντινό
ΘΕΜΑ 3
α) Από ποιά μέρη αποτελείται ένας ποταμός; (ονομαστικά)
β) Τί είναι η λεκάνη απορροής ενός ποταμού; Γιατί είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε την
έκταση της λεκάνης απορροής ενός ποταμού;
γ) Ένας μεγάλος ποταμός της Ελλάδας είναι ο Αλιάκμονας και δύο από τις μεγαλύτερες
λίμνες είναι η Μικρή και η Μεγάλη Πρέσπα. Να γράψετε ακόμη τέσσερεις (4) μεγάλους
ποταμούς και τέσσερεις (4) μεγάλες λίμνες της Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 4
Τί γνωρίζετε για τον ποταμό Νείλο; (Πού βρίσκεται, από πού πηγάζει, ποιοί είναι οι
παραπόταμοί του, ποιά είναι η σημασία του για τους κατοίκους των περιοχών απ’ όπου
περνάει, τί έκαναν οι Αιγύπτιοι για να τον χρησιμοποιήσουν καλύτερα)
ΘΕΜΑ 5
α) Να γράψετε τις στιβάδες που αποτελούν την ατμόσφαιρα της γης ξεκινώντας από την
επιφάνειά της
β) Τί ονομάζουμε βιόσφαιρα;
γ) Τί είναι η υδρόσφαιρα; Πώς κατανέμεται το σύνολο του νερού πάνω στη Γη;
ΘΕΜΑ 6
α) Από ποιούς παράγοντες εξαρτάται το κλίμα ενός τόπου; (να τους αναφέρετε
ονομάστικά)
β) Σε ποιές από τις παρακάτω περιοχές πιστεύετε ότι θα είναι πιό θερμό το κλίμα;
Αιτιολογήστε την απαντησή σας
1) Σε μια πεδιάδα της Ινδίας ή σε μια κορυφή των Ιμαλαϊων;

2) Στην Αίγυπτο ή στον Καναδά;
γ) Περιγράψτε το τροπικό κλίμα. Σε ποιές περιοχές επικρατεί;
ΘΕΜΑ 7
Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας μία από τις τέσερις πιθανές απαντήσεις
α) Ποιά είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο;
Ελλάδα
Ινδία
Κίνα
Βραζιλία
β) Πώς ονομάζεται το εξωτερικό στρώμα της γης;
μανδύας
μεσημβρινός
υφαλοκρηπίδα

φλοιός

γ) Πού βασίζεται κυρίως η οικονομία της Αργεντινής;
στην αγροτική παραγωγή
στο ποδόσφαιρο
στο τουρισμό

στη βιομηχανία

δ) Ποιό είναι το κλίμα που επικρατεί στην Ελλάδα;
τροπικό
εύκρατο ηπειρωτικό
πολικό
κανένα από τα προηγούμενα
Χαρακτηρίστε με ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ τις παρακάτω προτάσεις
ε) Η Ελλάδα συνορεύει βόρεια με την Βουλγαρία
στ) Το ωκεάνιο κλίμα χαρακτηρίζεται από μεγάλες περιόδους ξηρασίας
ζ) Ο Αμαζόνιος περνάει μέσα από μια μεγάλη ερημική περιοχή της Νότιας Αμερικής
η) Ο Καναδάς βρίσκεται σε καλύτερη οικονομική κατάσταση από την Ινδία
θ) Οι μεγαλύτερες πόλεις της Βραζιλίας βρίσκονται στις ακτές του Ατλαντικού ενώ το
εσωτερικό της χώρας είναι αραιοκατοικημένο
ι) Ο Καναδάς και η Βραζιλία διαθέτουν πλούσιο υπέδαφος
ΘΕΜΑ 8
α) Τί είναι η λάβα; Κάτω από ποιές συνθήκες δημιουργείται;
β) Ποιές δυνάμεις ονομάζονται εξωγενείς; Να δώσετε παραδείγματα εξωγενών δυνάμεων.
Πώς ενεργούν στην επιφάνεια της γης; Τί θα συνέβαινε αν δρούσαν μόνο οι εξωγενείς
δυνάμεις και δεν υπήρχαν καθόλου ενδογενείς δυνάμεις;
ΘΕΜΑ 9
α) Σε ένα χάρτη της Ελλάδας με κλίμακα 1 : 940 000 μετράμε την απόσταση της Ρόδου
από την Τουρκία και βρίσκουμε ότι είναι περίπου 2 εκατοστά. Ποιά είναι η απόσταση
της Ρόδου από την Τουρκία στην πραγματικότητα;
β) Βρίσκουμε έναν δεύτερο χάρτη της Ελλάδας με κλίμακα 1 : 1 000 000. Σε ποιόν από
τους δύο χάρτες θα φαίνεται μεγαλύτερη η Ρόδος και γιατί;

Καλή Επιτυχία!

