
 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
                                                          
ΘΕΜΑ 1Ο 
 α)Τι λέγεται κλίμακα ενός χάρτη; 
 
β) Ένας χάρτης Α έχει κλίμακα 1:100.000 και ένας άλλος Β έχει κλίμακα 1: 2.500. Ποιος έχει 
μεγαλύτερη κλίμακα και γιατί; 
 
ΘΕΜΑ 2ο 
 α) Ποια είναι τα τμήματα του φυσικού περιβάλλοντος ; ( ονομαστικά ) 
 
β) Να αναπτύξετε ένα από αυτά. 
 
ΘΕΜΑ 3ο 
 α) Περιγράψτε τον κύκλο του νερού. 
 
β) Ποιοι είναι οι ωκεανοί της γης; 
 
ΘΕΜΑ 4Ο 
 α) Ποια είναι τα μέρη ενός ποταμού; 
 
β) Να αναπτύξετε ένα από αυτά. 
 
γ) Γιατί η Ελλάδα δεν έχει μεγάλα ποτάμια; 
 
ΘΕΜΑ 5Ο 
 Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί φυσικοί παράγοντες που επηρεάζουν την πληθυσμιακή 
πυκνότητα μιας περιοχής; 
 
ΘΕΜΑ 6Ο 
ΚΥΚΛΩΣΤΕ Σ ( ΣΩΣΤΟ ) Ή  Λ ( ΛΑΘΟΣ ) ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΤΑΣΗ 
 
α) Το ελληνικό κράτος δεν προστατεύει με νόμο περιοχές με μεγάλη φυσική αξία.      Σ          Λ 
 
β) Καιρό ονομάζουμε τις ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή σε μια 
δεδομένη στιγμή ή μέρα.                  Σ                Λ 
 
γ) Η Ελλάδα συνδέει γεωγραφικά την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική.              Σ              Λ 
 
δ) Η πυραμίδα των ηλικιών δείχνει την σύνθεση του πληθυσμού κατά ηλικία.        Σ              Λ 
 
ε) Οι οικονομικά ανεπτυγμένες περιοχές συγκεντρώνουν πολλούς ανθρώπους γιατί 
προσφέρουν απασχόληση και περισσότερες ευκολίες ζωής.           Σ                Λ 
 
στ) Η τροπόσφαιρα περιέχει την οζοντόσφαιρα.                               Σ                Λ 
 
 
ΘΕΜΑ 7Ο 
ΝΑ ΚΥΚΛΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 
1) Μεγαλύτερο βάθος έχει   
 α) το Αιγαίο Πέλαγος                      β) το Ιόνιο Πέλαγος 
 
2) Η έκταση από την οποία το ποτάμι συγκεντρώνει τα νερά του ονομάζεται 
α) λεκάνη απορροής                            β) μέση παροχή 
 
3) Στο βόρειο ημισφαίριο καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος  
α) η ξηρά                  β) η θάλασσα 
 
4) Το ωκεάνιο κλίμα επικρατεί σε περιοχές που βρίσκονται 
α) κοντά στη θάλασσα                      β) μακριά από τη θάλασσα 



 

 
5) Όταν οι λιθοσφαιρικές πλάκες απομακρύνονται, κομμάτια του φλοιού  
α) χάνονται                  β) δημιουργούνται 
 
6) Οι δυνάμεις που δρουν στο εσωτερικό της γης ονομάζονται 
α) εξωγενείς                          β) ενδογενείς 
 
ΘΕΜΑ 8Ο 
 
ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ 
α) Η…………………………………….…είναι η μητέρα των μεγαλύτερων ελληνικών ποταμών. 
 
β) Το………………..κράτος δεν έχει έδαφος σε κάποια ήπειρο αλλά περιλαμβάνει μόνο νησιά. 
 
γ) Το κλίμα ……………..………………….επικρατεί σε περιοχές πάνω ή κοντά στον Ισημερινό. 
 
δ) Τα στρώματα στο εσωτερικό της γης είναι ο……………………..., ο μανδύας και ο πυρήνας. 
 
ε) ………………………..ονομάζεται το λιωμένο τμήμα του μανδύα πάνω στο οποίο γλιστρούν 
οι λιθοσφαιρικές πλάκες. 
 
στ) ……………………….είναι μία θάλασσα στην οποία υπάρχουν πολλά νησιά.  
 
ΘΕΜΑ 9Ο 
 
ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ 
 
1. κρι κρι                                                 α) Ιαπωνία 
 
2. παλιρροιακά κύματα                            β) Ιμαλάϊα 
 
3. Έβερεστ                                              γ) ενδημικό είδος 
 
4. Φουτζιγιάμα                                        δ) μάγμα 
 
5. Ηφαίστεια                                           ε) τσουνάμις 
 
6. πρώτη σε πληθυσμό                          στ ) Κίνα 

σε όλο τον κόσμο 
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