ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 1
(α). Σε ποιες ομάδες χωρίζονται τα στοιχεία που αποτελούν το φυσικό κόσμο;
(β). Τι γνωρίζεις για την ατμόσφαιρα;
ΘΕΜΑ 2
(α). Ποιοι είναι οι ωκεανοί της Γης;
Να τους κατατάξεις από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο.
(β). Να περιγράψεις τον κύκλο του νερού στη Γη.
ΘΕΜΑ 3
(α). Τι λέγεται καιρός; Να αναφέρεις ένα παράδειγμα.
(β). Τι λέγεται κλίμα μιας περιοχής; Να αναφέρεις ένα παράδειγμα.
ΘΕΜΑ 4
(α). Από ποια στρώματα αποτελείται η Γη;
(β). Τι είναι οι λιθοσφαιρικές πλάκες;
ΘΕΜΑ 5
Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι δυνάμεις που διαμορφώνουν το
ανάγλυφο της Γης; Τι γνωρίζεις για τη δράση τους;
ΘΕΜΑ 6
Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από τα ηφαίστεια;
Γιατί οι άνθρωποι συνεχίζουν να κατοικούν γύρω τους;
ΘΕΜΑ 7
Να διαλέξεις σε κάθε πρόταση τη σωστή απάντηση.
(i). Είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος.
(α). ο Ήλιος

(β). ο Κρόνος

(γ). ο ∆ίας

(ii). Είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της νότιας Αμερικής.
(α). ο Αμαζόνιος

(β). ο Νείλος

(γ). ο Γιανγκ Τσε
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(iii). Είναι η μεγαλύτερη ήπειρος της Γης.
(α). η Ευρώπη

(β). η Ασία

(γ). η Αμερική

(iv). Σ’ αυτή την ήπειρο βρίσκονται τα Ιμαλάια.
(α). στην Αφρική

(β). στην Αμερική

(γ). στην Ασία

(v). Είναι η μεγαλύτερη οροσειρά της βόρειας Αμερικής.
(α). τα Βραχώδη όρη

(β). οι Άνδεις

(γ). οι Άλπεις

(vi). Είναι οι μεγαλύτερες χώρες της νότιας Αμερικής.
(α). οι Η.Π.Α. και ο Καναδάς
(β). η Ινδία και η Κίνα
(γ). η Αργεντινή και η Βραζιλία
ΘΕΜΑ 8
Να σημειώσεις με Σ τις σωστές και με Λ τις λανθασμένες προτάσεις.
(α). Μεγάλες πόλεις, δρόμοι, γέφυρες, αεροδρόμια αποτελούν
το φυσικό περιβάλλον της Γης.
(β). Το Αιγαίο πέλαγος έχει μικρότερο βάθος από το Ιόνιο πέλαγος.
(γ). Στο βόρειο ημισφαίριο της Γης κυριαρχεί η θάλασσα και
στο νότιο κυριαρχεί η ξηρά.
(δ). Η λιθόσφαιρα της Γης είναι ο φλοιός με το ανώτερο στρώμα
του μανδύα.
(ε). Οι περιοχές που βρίσκονται στα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών
συνήθως υποφέρουν από σεισμούς.
(στ). Ο μανδύας της Γης αποτελείται από ρευστό και διάπυρο υλικό
που λέγεται λάβα.
ΘΕΜΑ 9
Να συμπληρωθούν τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.
(α). Ο ....................... είναι μια αναπαράσταση της πραγματικότητας.
(β). Η Ελλάδα βρέχεται δυτικά από το ...................... πέλαγος, ανατολικά από
το ....................... πέλαγος και νότια από το .................... πέλαγος.
(γ). Το ηλιακό μας σύστημα αποτελείται από τον ................, τους 9 .................
και τους ......................
(δ). Οι κάθετες και πλάγιες κινήσεις του αέρα λέγονται .....................
(ε). Η ψηλότερη οροσειρά του κόσμου είναι τα ....................... με ψηλότερη
κορυφή το ..................... που έχει υψόμετρο ................... μέτρα.
(στ). Οι πιο σημαντικοί ποταμοί της Αφρικής είναι ο ......................,
ο ............................ και ο ............................
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