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ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΤΑΞΗ

1. Συμπληρώστε τα κενά.

α. Η αεριώδης μάζα που περιβάλλει τη γη και παρέχει στους οργανισμούς 

οξυγόνο ονομάζεται ________________ .

β. Ο χώρος πάνω και μέσα στη γη στον οποίο ζουν και πολλαπλασιάζονται οι 

οργανισμοί ονομάζεται ________________ .

γ. Το εξωτερικό στρώμα της γης ονομάζεται ________________ . Τα δύο 

επόμενα στρώματα είναι ο ________________ και ο ________________ .

δ. Οι δυνάμεις που έχουν την αιτία της γέννησής τους στο εσωτερικό της γης 

λέγονται ________________ .

2. Σημειώστε στις παρακάτω προτάσεις σωστό ή λάθος.

Σ Λ
1. Όταν η κλίμακα είναι μεγάλη, τότε ο χάρτης παρουσιάζει μεγάλο μέρος της 

επιφάνειας της γης και με περισσότερες λεπτομέρειες.

2. Το Αιγαίο πέλαγος είναι μεγαλύτερο από το Ιόνιο πέλαγος.

3. Η πιο σημαντική οροσειρά της Ελλάδας είναι η Πίνδος, που ξεκινά από τα 

σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία.

4. Ο Νείλος έχει δύο παραποτάμους: τον Λευκό και τον Μαύρο Νείλο.

5. Η  θερμοκρασία πέφτει όσο ανεβαίνουμε σε μεγαλύτερο υψόμετρο.

6. Ο αέρας είναι θερμός κοντά στον Ισημερινό.

3. Αντιστοιχίστε τους όρους με τις προτάσεις

α. Ήλιος 1. Μεγάλη ομάδα από άστρα, πλανήτες και δορυφόρους

β. Γαλαξίας 2. Μεγάλο ουράνιο σώμα που εκπέμπει φως και θερμότητα

γ. Δορυφόρος 3. Αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες και τους δορυφόρους

δ. Ηλιακό σύστημα 4. Μικρότερο ουράνιο σώμα που περιφέρεται γύρω από τους πλανήτες

ε. Πλανήτης 5. Ουράνιο σώμα που περιφέρεται γύρω από τους ήλιους



4. Τι είναι οι μεσημβρινοί και οι παράλληλοι;

5. Περιγράψτε τη δομή της ατμόσφαιρας.

6. Τι είναι το κλίμα και από ποιους παράγοντες εξαρτάται;

7. Ποια είναι τα σπουδαιότερα κριτήρια για να κρίνουμε το μέγεθος ενός 

ποταμού;

8. Τι γνωρίζετε για την υφαλοκρηπίδα και τις ωκεάνιες τάφρους;

9. Με ποιους τρόπους οι οροσειρές επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων που 

ζούνε πάνω και γύρω από αυτές;

Πρέπει να απαντήσετε σε 6 από τα 9 θέματα


