
  
ΓΓεεωωγγρρααφφίίαα    

  
1.1.  Να  τοποθετήσετε  τα  παρακάτω  ονόματα  σε  πίνακα  με  τρεις  

στήλες:1η  στήλη  τα  βουνά,  2η  τα  ποτάμια  και  3η  τις  λίμνες:  
Να τοποθετήσετε τα παρακάτω ονόματα σε πίνακα με τρεις
στήλες:1η στήλη τα βουνά, 2η τα ποτάμια και 3η τις λίμνες:
ΣΣμμόόλλιικκααςς,,  ΒΒόόλλββηη,,  ΒΒόόρρααςς,,  ΈΈββρροοςς,,  ΣΣττρρυυμμόόννααςς,,  ΤΤρριιχχωωννίίδδαα,,  ΓΓρράάμμμμοοςς,,              
ΝΝέέσσττοοςς,,  ΒΒιισσττωωννίίττιιδδαα,,  ΓΓκκιιώώνναα,,  ΚΚάάλλααμμοοςς  κκααιι  ΚΚοορρώώννεειιαα..            
                                                              

2.2.  Σημειώστε    με    Σ  τις    σωστές      και    με    Λ    τις    λανθασμένες  
προτάσεις:                                                                                                                                                                                              
α)Το  Αιγαίο  είναι  μια  πλατιά  βαθιά  θάλασσα  που  απλώνεται  
μεταξύ  των  ακτών  της  Ελλάδας  και  της  νότιας  Ιταλίας.                                                                                          
β)Το  Ιόνιο  απλώνεται  ανάμεσα  στην  Ελλάδα  και  την  Τουρκία.                                                                  
γ)Το  Αιγαίο  χωρίζεται  σε  μικρότερα  τμήματα  που  έχουν  τοπικά  
ονόματα  (Ικάριο  πέλαγος,  Μυρτώο  κ.α.).                                                                                                                                       
δ)Το  μεγαλύτερο  μέρος    (80%  περίπου)  της  Ελλάδας  είναι  ορεινό.                                                      
ε)Η  Στερεά  Ελλάδα  είναι  ορεινή  στα  δυτικά  και  πεδινή  στα  
ανατολικά.  

Σημειώστε με Σ τις σωστές και με Λ τις λανθασμένες
προτάσεις:
α)Το Αιγαίο είναι μια πλατιά βαθιά θάλασσα που απλώνεται
μεταξύ των ακτών της Ελλάδας και της νότιας Ιταλίας.
β)Το Ιόνιο απλώνεται ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία.
γ)Το Αιγαίο χωρίζεται σε μικρότερα τμήματα που έχουν τοπικά
ονόματα (Ικάριο πέλαγος, Μυρτώο κ.α.).
δ)Το μεγαλύτερο μέρος (80% περίπου) της Ελλάδας είναι ορεινό.
ε)Η Στερεά Ελλάδα είναι ορεινή στα δυτικά και πεδινή στα
ανατολικά.
σσττ))ΣΣτταα  όόρριιαα  ττηηςς  ΘΘεεσσσσααλλίίααςς  κκααιι  ττηηςς  ΣΣττεερρεεάάςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  ββρρίίσσκκεεττααιι  ττοο  
υυψψηηλλόόττεερροο  εελλλληηννιικκόό  ββοουυννόό  οο  ΌΌλλυυμμπποοςς..    
  

3.3.  Τι  ονομάζουμε  καιρό  και  τι  κλίμα  μιας  περιοχής;                                                                                                                                                                Τι ονομάζουμε καιρό και τι κλίμα μιας περιοχής;
4.4.  α)  Ποια  τα  μέρη  ενός  ποταμού  α) Ποια τα μέρη ενός ποταμού

ββ))  ΠΠοοιιαα  εείίννααιι  τταα  κκρριιττήήρριιαα  γγιιαα  νναα  πποούύμμεε  όόττιι  έένναα  πποοττάάμμιι  εείίννααιι  
μμεεγγάάλλοο;;                                                                          

5.5.  Τι  είναι  ενδογενείς  και  εξωγενείς  δυνάμεις  και  τι  αποτέλεσμα  
έχουν  στο  ανάγλυφο  της  γης.  
Τι είναι ενδογενείς και εξωγενείς δυνάμεις και τι αποτέλεσμα
έχουν στο ανάγλυφο της γης.

6.6.  Αντιστοιχίστε    την  κατηγορία  του  κλίματος  με  τα  χαρακτηριστικά  
του.    
Αντιστοιχίστε την κατηγορία του κλίματος με τα χαρακτηριστικά
του.

1)1)  κλίμα  Ισημερινού  κλίμα Ισημερινού
2)2)  κλίμα  τροπικό  κλίμα τροπικό
3)3)  Ωκεάνιο  κλίμα  Ωκεάνιο κλίμα
4)4)  Ηπειρωτικό  κλίμα  Ηπειρωτικό κλίμα
5)5)  Μεσογειακό  κλίμα  Μεσογειακό κλίμα
6)6)  Κλίμα  ερήμου  Κλίμα ερήμου

ΑΑ))ήήππιιοο  χχεειιμμώώνναα  κκααιι  ξξεερράά  κκααλλοοκκααίίρριιαα  
ΒΒ))σσττααθθεερρέέςς  θθεερρμμοοκκρραασσίίεεςς  κκααιι  υυππεερρββοολλιικκέέςς  
ββρροοχχέέςς  
ΓΓ))ψψηηλλήή  θθεερρμμοοκκρραασσίίαα  ττηη  μμέέρραα  κκααιι  χχααμμηηλλήή  
ττηη  ννύύχχτταα  
ΔΔ))ααρρκκεεττέέςς  ββρροοχχέέςς  μμέέττρριιεεςς  θθεερρμμοοκκρραασσίίεεςς  
ΕΕ))σσεε  υυγγρρήή  κκααιι  ξξεερρήή  ππεερρίίοοδδοο  
ΣΣττ))ψψυυχχρροούύςς  χχεειιμμώώννεεςς  κκααιι  πποολλύύ  θθεερρμμάά  
κκααλλοοκκααίίρριιαα

  
7.7.  Τι  είναι  λίμνες  και  πως  σχηματίστηκαν    Τι είναι λίμνες και πως σχηματίστηκαν
  
8.8.  α)  Γιατί  η  Ελλάδα  έχει  έντονο  οικολογικό  ενδιαφέρον  α) Γιατί η Ελλάδα έχει έντονο οικολογικό ενδιαφέρον



  
ββ))  ΓΓιιαα  πποοιιοουυςς  λλόόγγοουυςς  χχάάθθηηκκαανν  τταα  εελλλληηννιικκάά  δδάάσσηη  τταα  ττεελλεευυττααίίαα  
χχρρόόννιιαα..  

  
9.9.  Αντιστοιχίστε  το  είδος  του  υποθαλάσσιου  ανάγλυφου  με  τα  

χαρακτηριστικά  
Αντιστοιχίστε το είδος του υποθαλάσσιου ανάγλυφου με τα
χαρακτηριστικά

  
  
1)1)  αβυσσικά  πεδία  αβυσσικά πεδία
2)2)  μεσοωκεάνιες  ράχες  μεσοωκεάνιες ράχες
3)3)  ηπειρωτική  υφαλοκρηπίδα  ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα
4)4)  ωκεάνιες  τάφροι  ωκεάνιες τάφροι
5)5)  ηπειρωτική  κατωφέρεια  ηπειρωτική κατωφέρεια

αα))ββααθθιιάά  φφααρράάγγγγιιαα  σσττοο  ββυυθθόό  ττωωνν  
ωωκκεεααννώώνν  
ββ))ζζώώννηη  μμεε  μμεεγγάάλληη  κκλλίίσσηη  
γγ))θθααλλάάσσσσιιεεςς  λλεεκκάάννεεςς  μμεε  οομμααλλόό  
ββυυθθόό  
δδ))ξξεεκκιιννάάεειι  ααππόό  ττιιςς  αακκττέέςς  έέωωςς  ββάάθθοοςς  
220000μμ  
εε))οορροοσσεειιρρέέςς  σσττοο  μμέέσσοο  ττωωνν  
ωωκκεεααννώώνν..

  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    


