ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Ε ΡΩΤΗΣΕΙΣ :
1.

Τι ονομάζουμε καιρό και τι κλίμα ενός τόπου;
β] Να αναφέρετε τους παράγοντες από τους οποίους
εξαρτάται το κλίμα ενός τόπου.
α]

2.

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές
(Σ) ή λανθασμένες (Λ):
Οι χείμαρροι είναι μόνιμοι ποταμοί.
(
)
β] Μικρότερα τμήματα των θαλασσών ονομάζονται πελάγη.
(
)
γ] Τα δύο μεγαλύτερα Ελληνικά πελάγη είναι το Αιγαίο
και το Ιόνιο.
(
)
δ] Οικοσύστημα λέγεται ένα ενιαίο σύνολο ζώων, φυτών
και ανόργανων υλικών. (
)
ε] Το οροπέδιο του Θιβέτ βρίσκεται στις Άνδεις και το
κλίμα του είναι τροπικό.
(
)
α]

3.

Τι γνωρίζετε για τη βιόσφαιρα που είναι μία από
τις 4 μεγάλες ομάδες των στοι-χείων που αποτελούν το
φυσικό περιβάλλον ;
4.

Τι ονομάζουμε κλίμακα ενός χάρτη;
β] Η απόσταση δύο χωριών Α και Β πάνω στο χάρτη
είναι 5 cm. Η κλίμακα του χάρτη είναι 1 : 200.000. Πόσα
χιλιόμετρα απέχουν τα δύο αυτά χωριά;
α]

5.

Συμπληρώστε με την κατάλληλη λέξη τα κενά στις
προτάσεις που ακολουθούν:
Η μελέτη του χάρτη της Ελλάδας δείχνει ότι η χώρα
μας αποτελείται από δύο τμήματα: τον ………………………… …………………………
και τη ………………………… ………………………… . Τα μεγαλύτερα νησιά της
Ελλάδας είναι: Η ………………………………… , η ………………………………… και η …………………………………
.
β] Η πιο μεγάλη ελληνική οροσειρά είναι η ………………………………… .
Οι πεδιάδες της Ελλάδας είναι λίγες. Οι μεγαλύτερες
από αυτές είναι η πεδιάδα ………………………… - ………………………… και της
………………………………… .
γ] Μελετώντας τη μορφή ενός ποταμού διακρίνουμε 3
τμήματα: Την περιοχή των ………………………………… του, την …………………………
………………………… και τις ………………………………… του.
α]

6.

α]

7.

α]

Ποια είναι τα δύο πιο σημαντικά χαρακτηριστικά
των ανέμων;
β]
Πώς οι άνεμοι επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των
ανθρώπων;
Να αναφέρετε τα σπουδαιότερα κριτήρια με τα
οποία κρίνουμε πόσο μεγάλο είναι ένα ποτάμι και
β] Να αναπτύξετε το ένα από τα κριτήρια αυτά.

8.

Οι χάρτες χρησιμοποιούνται σ' όλο τον κόσμο κι
απ' όλους τους ανθρώπους για-τί προσφέρουν πολλά
πλεονεκτήματα. Να αναφέρετε τρία από αυτά.
9.

Να αντιστοιχίσετε τον κάθε ποταμό (στήλη Ι) με
την ήπειρο στην οποία βρίσκεται ο ποταμός αυτός
(στήλη ΙΙ):
1.
2.
3.
4.
5.

Ποταμός
Αμαζόνιος
Μισσισσίπι
Νείλος
Σαιντ Λώρενς
Κόνγκο

Ήπειρος
α. Βόρεια Αμερική
β. Αφρική
γ. Νότια Αμερική

