
 
    

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
          

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
      
1)     Να γράψετε συμπληρωμένες με τη σωστή λέξη ή φράση τις παρακάτω προτάσεις: 

 Ο αριθμός που δηλώνει πόσες φορές είναι μικρότερη μια απόσταση πάνω στο χάρτη από την 
αντίστοιχη στο έδαφος λέγεται……………….. 

 Η Ελλάδα καταλαμβάνει το νότιο άκρο της ………………. χερσονήσου και ανήκει στην ομάδα 
των ………………. χωρών, δηλαδή εκείνων που βρέχονται από τη …………….. θάλασσα.  

 Το ………… πέλαγος είναι μια πλατιά και βαθιά θάλασσα, που απλώνεται μεταξύ των ακτών της 
Ελλάδας και της νότιας ……………. 

 Το …………πέλαγος έχει μικρότερο βάθος και απλώνεται ανάμεσα στην Ελλάδα και στη …….. 
 Η πιο σημαντική οροσειρά της Ελλάδας είναι η ……………. 

      
     
2)    Σύνδεσε καθεμιά από τις λέξεις της στήλης Α με τις αντίστοιχες προτάσεις της στήλης Β 
 
 
 
                      Στήλη Α 
                 α.   Άστρα     
                 β.   Δορυφόροι 
                 γ.   Μεσημβρινοί 
                 δ.   Γαλαξίες    
                 ε.   Παράλληλοι       
                  
               Στήλη Β 
1. Ημικύκλια που περνούν από του δύο πόλους της Γης. 
2. Μεγάλες ομάδες από ουράνια σώματα  
3. Μεγάλα ουράνια σώματα που εκπέμπουν φως και θερμότητα. 
4. Άνισοι κύκλοι, μεγαλύτερος αυτών ο Ισημερινός. 
5. Ουράνια σώματα που περιφέρονται γύρω από τους πλανήτες. 
 
3)   Να γράψετε τους 4 ωκεανούς της Γης. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος; 
     
   
4)   Να γράψετε συμπληρωμένες τις παρακάτω προτάσεις: 

 ………… ονομάζουμε το μέσο όρο των καιρικών συνθηκών που επικρατούν σε κάποια περιοχή για 
μεγάλο χρονικό διάστημα. 

 ………… ονομάζουμε τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, που επικρατούν σε μια περιοχή σε μια 
δεδομένη στιγμή ή μέρα. 

 Κλίματα ………… . Επικρατούν σε περιοχές που δεν απέχουν πολύ από τον Ισημερινό και οι 
εποχές τους διακρίνονται σε υγρή και ξερή περίοδο. . 

 …………… κλίμα : Επικρατεί σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε θάλασσα, χαρακτηρίζεται από 
μέτριες θερμοκρασίες και αρκετές βροχές. 

 ………….. κλίμα : Επικρατεί στις πολικές ζώνες και χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλές 
θερμοκρασίες. 

    
   
  5)  Να περιγράψετε τον κύκλο του νερού. 
    



 
 
 6)  Α. Ποια είναι η μεγαλύτερη οροσειρά της Γης; Πώς ονομάζεται η κορυφή της  με το μέγιστο ύψος; 
       Β. Για τις παρακάτω οροσειρές να γράψετε σε ποια ήπειρο ανήκουν και ποιες χώρες επηρεάζουν. 
                Άνδεις ,    Άτλας  ,   Καύκασος. 
    
    
 7)  Α. Πώς ονομάζονται τα στρώματα που αποτελούν το εσωτερικό του πλανήτη μας; 
       Β. Να γράψετε συμπληρωμένες τις παρακάτω προτάσεις: 

 Η λιθόσφαιρα αποτελείται από το ανώτερο στερεό μέρος του ……………. μαζί με το 
…………...της γης. 

 Η λιθόσφαιρα είναι κομματιασμένη σε τμήματα που ονομάζονται …………………  ………… 
  
    
8) Ποιοι φυσικοί πόροι λέγονται ανανεώσιμοι και ποιοι μη ανανεώσιμοι; Να γράψετε από δύο  
    παραδείγματα. 
   
 9) Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες πηγές ενέργειας; Το κάρβουνο και το πετρέλαιο σε ποια κατηγορία  
    ανήκουν; 


