ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2008
ΘΕΜΑ 1ο:
Τι είναι υπόμνημα
και τι κλίμακα
ενός χάρτη; Ποιος
χάρτης (Α,Β) είναι
σε μεγαλύτερη
κλίμακα; Πως ορίζεται η θέση του
ελληνοχωρίου σε
σχέση με την
ελληνούπολη,
χρησιμοποιώντας τα σημεία του ορίζοντα;
ΘΕΜΑ 2ο: Ορίστε τις προτάσεις ως σωστές ή λάθος
1. Το σχήμα της γης είναι απόλυτα σφαιρικό
2. Το μήκος των ακτών της Ελλάδας είναι τεράστιο σε σχέση με τη έκτασή της
3. Ο ηπειρωτικός κορμός της Ελλάδας είναι πλατύς, ξεπερνώντας τα 240 χλμ σε
πλάτος
4. Οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος είναι 7
5. Οι ήπειροι της γης είναι 6 (ονομάστε τις σε κάθε περίπτωση)
6. Σημαντικά κοιτάσματα πετρελαίου βρίσκονται στην ηπειρωτική κατωφέρεια
7. Το ασφαλέστερο κριτήριο για τη μέτρηση του όγκου του νερού που μετακινεί ένα
ποτάμι είναι η μέση παροχή του
8. Η Ελλάδα είναι από τις πιο σεισμογενείς περιοχές της γης
9. Η β.Αμερική πρωτοκατοικήθηκε από ινδιάνους που ήλθαν από την Αφρική
10.Οι μεγαλύτερες οροσειρές της γης ανήκουν στον λεγόμενο ‘αλπικό’ τύπο
ΘΕΜΑ 3ο: Επιλέξετε τη σωστή εκδοχή των προτάσεων
1. Η πιο σημαντική οροσειρά της Ελλάδας είναι
Α. τα Βαρδούσια όρη
Β. η Πίνδος
Γ. οι Άλπεις
Δ. τα Λευκά όρη
2. Τα άστρα συγκεντρώνονται σε μεγάλες ομάδες που λέγονται
Α. γαλαξίες
Β. ήλιοι
Γ. πλανήτες
Δ. δορυφόροι
3. Η οζοντόσφαιρα περιέχεται μέσα στην
Α. εξώσφαιρα
Β. τροπόσφαιρα
Γ. ιονόσφαιρα
Δ. στρατόσφαιρα
4. Αν πρόκειται να μεταναστεύσουμε σε μια περιοχή των ΗΠΑ για μήνες, πρέπει να
ενημερωθούμε, πριν ταξιδέψουμε εκεί, για
Α. το υψόμετρό της Β. τα κατακρημνίσματά της Γ. το κλίμα της Δ. τον καιρό της
5. Το μεγαλύτερο μέρος του γλυκού νερού της γης βρίσκεται
Α. στους πάγους των πόλων
Β. στους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες της γης
Γ. στην ατμόσφαιρα
Δ. στις λίμνες και τα ποτάμια
ΘΕΜΑ 4ο: Περιγράψτε 5 χαρακτηριστικά της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας

ΘΕΜΑ 5ο: Να συμπληρώσετε τα κενά
Οι …(1)… είναι ημικύκλια που περνούν από τους δύο πόλους της γης και δείχνουν το
γεωγραφικό …(2)… ενός τόπου, ενώ οι …(3)… είναι άνισοι κύκλοι και δείχνουν το
γεωγραφικό …(4).., το οποίο διακρίνεται σε βόρειο και νότιο ανάλογα με τον τόπο.
Τα τρία είδη …(5)… ζωνών προκύπτουν από τη διαφορετική …(6)… με την οποία οι
ακτίνες του ηλίου πέφτουν στα διάφορα τμήματα της επιφάνειας της γης
…(7)… λέγεται κάθε χώρος μέσα και πάνω στη γη στον οποίο ζουν και …(8)… οι
οργανισμοί
Σχεδόν ο μισός πληθυσμός της γης εξαρτάται από τους …(9)… και τις βροχές τους.
Η ποσότητας της βροχής που πέφτει σε μια περιοχή μετριέται με το …(10)… …… .

ΘΕΜΑ 6ο: Τι λέγονται εξωγενείς δυνάμεις, ποιες είναι αυτές, και ποια τα
αποτελέσματά τους; Αναφέρετε ένα παράδειγμα έντονης επίδρασής τους στον
Ελλαδικό χώρο.

ΘΕΜΑ 7ο: Ποια ήταν τα πλεονεκτήματα που πρόσφερε το Αιγαίο στους κατοίκους
του με αποτέλεσμα να καταστεί κέντρο ανάπτυξης του Ελληνισμού;

ΘΕΜΑ 8ο: Αναλύστε τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η θερμοκρασία
του αέρα. Ποιο άλλο ατμοσφαιρικό φαινόμενο οφείλεται στις διαφορές θερμοκρασίας
του αέρα;

ΘΕΜΑ 9ο: Τι είναι λιθοσφαιρικές πλάκες, πως κινούνται και ποια φαινόμενα
προκαλούν οι κινήσεις τους;

Να απαντήσετε σε έξι (6) από τα εννέα (9) θέματα
Όλα τα θέματα είναι ισοδύναμα.
O Διευθυντής

Ο εισηγητής

