
 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
ΘΕΜΑΤΑ 

1.Συμπληρώστε  τα  κενά  στις  παρακάτω  προτάσεις. 
α) Τα Καρπάθια σχηματίζουν ένα μεγάλο τόξο με τη βόρεια άκρη στην ………………… και τη νότια στην Ρουμανία 
β) Οι Σκανδιναβικές Άλπεις χωρίζουν την Νορβηγία από την   …………………… 
γ) Οι Διναρικές Άλπεις ξεκινούν από την …………………. και καταλήγουν στις Ελληνίδες οροσειρές 
δ) Η πεδιάδα της ...................... βρίσκεται ανάμεσα στην Ρουμανία και την Βουλγαρία. 
ε) Η ……………….. χερσόνησος είναι αρκετά ορεινή με βουνά όπως η Σιέρρα Νεβάδα και η Σιέρρα Μορένα 
ζ) Τα Πυρηναία απλώνονται ανάμεσα στην Ισπανία και τη  ............................... 

 
2.Να σημειώσεις (Σ) αν είναι σωστή ή (Λ) αν είναι λάθος τις παρακάτω προτάσεις: 

α) Το Λευκό Όρος είναι η ψηλότερη κορυφή των Άλπεων - (          ) 
β) Μεγαλύτερο ποτάμι της Ιβηρικής Χερσονήσου είναι ο Τάγος - (        ) 
γ) Τα Απέννινα όρη απλώνονται ανάμεσα στη Γαλλία και την Ιταλία - (          ) 
δ) Η Μεσόγειος θάλασσα επικοινωνεί με τον Ατλαντικό ωκεανό με τη διώρυγα του Σουέζ - (         ) 
ε) Το πλάτος της Μεσογείου είναι τόσο μεγάλο όσο περίπου η διάμετρος της Σελήνης - (        ) 
ζ) Η Αίτνα και ο Βεζούβιος προκαλούν τρόμο, αλλά οι περιοχές γύρω τους είναι πυκνοκατοικημένες - (          ) 

 
3.Αντιστοιχείστε τους ποταμούς της  στήλης Α  με τις πόλεις της  στήλης  Β 
    που βρίσκονται είτε στις όχθες είτε στις εκβολές τους 

Στήλη Α                                              Στήλη  Β 

1. Σηκουάνας                                    α. Βελιγράδι 
2. Δούναβης                                      β. Αμβούργο                                    

   3.Τάγος                                             γ. Άμστερνταμ 
4. Άμστελ                                         δ. Παρίσι 
5. Δνείπερος                                     ε. Κίεβο 
6. Έλβας                                           ζ. Λισσαβόνα 

 
4. α) Ποια είναι τα 5 μεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου; 
    β) Ποια απ' αυτά τα νησιά ανήκουν στην Ιταλία και τι ξέρετε γι' αυτά; 
 
5. Γιατί η κατάληψη του βορείου τμήματος της Κύπρου το 1974 από τους τούρκους, προκάλεσε  
     αληθινή καταστροφή στο νησί; 
 
6. Ποιες είναι οι σπουδαιότερες πόλεις και νησιά της Ισπανίας: 
 
7. Ποιοι χάρτες ονομάζονται τοπογραφικοί ή γενικοί και σε ποιες επί μέρους κατηγορίες χωρίζονται; 
 
8. α) Ποιες είναι οι τρεις γειτονικές περιοχές της Ευρώπης που επηρεάζουν το κλίμα της: 
    β) Γράψτε για την επίδραση της κάθε περιοχής ξεχωριστά. 
 
9. α) Τι ονομάζουν οι επιστήμονες Αιγηίδα; 
    β) Πως δημιουργήθηκαν στη συνέχεια από την Αιγηίδα ορεινοί όγκοι, λίμνες και νησιά στην Ελλάδα; 

 


