
 
 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
 

ΘΕΜΑΤΑ 
 
1)  α) Αντιστοιχείστε τους αριθμούς του χάρτη με τα κράτη που συνορεύει και τις θάλασσες 
          που βρέχεται η Ελλάδα. 
      β) Ποιες ηπείρους συνδέει γεωγραφικά η Ελλάδα;      
 

 
 

2)  Τι καλούμε καιρό και τι καλούμε κλίμα. Από τι εξαρτάται το κλίμα ενός τόπου; 
 
3)  α) Τι είναι η ατμόσφαιρα και ποια είναι η δομή της (δηλαδή από ποιες στιβάδες     
           αποτελείται). 
      β) Ποιος είναι ο ρόλος της οζοντόσφαιρας και σε ποια στιβάδα βρίσκεται.   
 
4)   α) Αντιστοιχείστε στους όρους της στήλης (Β), τις προτάσεις της στήλης (Α). 
     
                                   Στήλη (Α)                                                Στήλη (Β)  
 
              1.   Το τμήμα του ποταμού από τις                    Α.   Λεκάνη απορροής 
                    πηγές έως τις εκβολές του. 
 
              2.   Το τελικό τμήμα του ποταμού                     Β.    Κυρίως ροή 
                    που χύνεται στη θάλασσα. 
 
              3.   Η έκταση από την οποία το ποτάμι              Γ.    Περιοχή των πηγών  
                    συγκεντρώνει τα νερά του. 
 
              4.   Ο χώρος από τον οποίο ξεκινά                     Δ.    Εκβολές       
                    το ποτάμι.                          
 
      β) Γιατί πολλές πόλεις είναι χτισμένες κοντά σε ποτάμια;          
 
 
 
  5)  Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των πεδιάδων και ποιες θεωρούνται ιδανικές για τους  



 
        ανθρώπους. 
 
  6)  α)Συμπληρώστε τα κενά με τις λέξεις που ακολουθούν. 
           Οι χώρες του Άτλαντα είναι:  ………………………  ,  …………………………  και 

          ………………………… 
            (Αίγυπτος, Μαρόκο, Λιβύη, Τυνησία, Αλγερία, Ισπανία, Σομαλία). 
       β) Αντιστοιχείστε τις στήλες που ακολουθούν: 
                                   Στήλη (Α)                                                     Στήλη (Β)  
 
               1.    Περιοχή της Β. Αφρικής που                             Α.     Σαχάρα 
                      επηρεάζεται από τον Άτλαντα 
                       και τη Μεσόγειο θάλασσα.  
               2.    Έρημος νότια του Άτλαντα.                               Β.     Τελ 
               3.    Παράλιες πεδιάδες μεταξύ                                 Γ.     Μάγκρεπ 
                      Άτλαντα και Μεσόγειας  
                      θάλασσας. 

 
  7)  Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Αιγαίου Πελάγους; 
            
8) α) Σε ποια ήπειρο βρίσκεται το κάθε ποτάμι; 
 

Ποταμός Αφρική Αυστραλία Βόρεια Αμερική Νότια Αμερική
Κόνγκο     

Ντάρλινγκ     
Νίγηρας     

Μισσισσίπι     
Νείλος     

Αμαζόνιος     
 
      β) Ποιος από τους παραπάνω ποταμούς είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος, ποιος έχει  
           τη μεγαλύτερη παροχή και που εκβάλλει ο καθένας τους. 
         
9) Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα των φραγμάτων στα   

ποτάμια. 


