ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΘΕΜΑ 1ο
Α) Τι ονομάζουμε φυσικό και τι ανθρωπογενές περιβάλλον; Αναφέρετε δυο
παραδείγματα για το καθένα..
Β) Τι ονομάζουμε κλίμακα ενός χάρτη; Δίνονται οι παρακάτω δύο κλίμακες χαρτών:
α) 1:50.000 και β)1: 1.000.000. Ποια είναι μεγαλύτερη;
ΘΕΜΑ 2ο
Συμπληρώστε τα κενά στην παρακάτω παράγραφο
Η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα και γεωγραφικά ανήκει
στη………………..…………(1) Ευρώπη. Καταλαμβάνει το νότιο άκρο της
……………………(2) χερσονήσου. Συνορεύει βόρεια με την…………………….(3)
και με τη ……………………….(4), βορειοδυτικά με την……………………….(5)
και βορειοανατολικά με την ……………………….(6). Δυτικά, ανατολικά και νότια
βρέχεται από τη………………………….(7) θάλασσα, άρα ανήκει γεωγραφικά καις
τη μεγάλη ομάδα των ………………………(8) χωρών της Ευρώπης, της Ασίας και
της Αφρικής.
ΘΕΜΑ 3ο
Αναφέρετε τους 9 πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος.
ΘΕΜΑ 4ο
Τι γνωρίζετε για τους μεσημβρινούς και τους παραλλήλους της γης; Πως ονομάζεται
ο πρώτος μεσημβρινός και πως ο μεγαλύτερος παράλληλος;
ΘΕΜΑ 5ο
Αντιστοιχίστε τη στήλη Α με τη στήλη Β.
Στήλη Α
Στήλη Β
1. Λιθόσφαιρα
α. Η αεριώδης μάζα που περιβάλλει τη γη.
2. Υδρόσφαιρα
β. Ο στερεός φλοιός της γης και ένα τμήμα του μανδύα.
3. Ατμόσφαιρα
γ. Το σύνολο του νερού που υπάρχει στη γη.
4. Βιόσφαιρα
δ. Κάθε χώρος πάνω και μέσα στη γη, στον οποίο ζουν
και πολλαπλασιάζονται οι οργανισμοί.
ΘΕΜΑ 6ο
Α) Τι ονομάζουμε καιρό και τι κλίμα;
Β) Από ποιους παράγοντες εξαρτάται το κλίμα ενός τόπου;
ΘΕΜΑ 7ο
Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ), ή Λανθασμένες (Λ).
Α) Το Αιγαίο πέλαγος έχει μεγαλύτερο βάθος από το Ιόνιο πέλαγος και απλώνεται
ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία.
Β) Ήλιοι λέγονται μικρότερα ουράνια σώματα, που περιφέρονται γύρω από τους
πλανήτες.
Γ) Διάστημα λέγεται ο αχανής χώρος στον οποίο κινούνται τα ουράνια σώματα.
Δ) Το εξωτερικό στρώμα της γης ονομάζεται μανδύας.
ΘΕΜΑ 8ο
Αναφέρετε τι γνωρίζετε για το δάσος του Αμαζονίου.

ΘΕΜΑ 9ο
Αναφέρετε τις πρωτεύουσες των παρακάτω χωρών:
Α) Ιαπωνία
Β) Ινδία
Γ) Καναδάς
Δ) Βραζιλία
Ε) Αίγυπτος
ΣΤ) Περού
Ζ) Αλγερία
Η) Κίνα.

