
          Σχολ.Έτος: 2007 – 2008.

          Τάξη  A'

      Γραπτές  προαγωγικές  εξετάσεις, περιόδου Μαΐου-Ιουνίου             

στη   ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΘΕΜΑ 1ο

Α. Τι ονομάζουμε καιρό και τι κλίμα;

Β. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται το κλίμα ενός τόπου;

ΘΕΜΑ 2ο

Α. Ποια τα μέρη ενός ποταμού;

Β. Ποια κριτήρια καθορίζουν το μέγεθος ενός ποταμού ( ονομαστικά ).

ΘΕΜΑ 3ο

Α. Τι πλεονεκτήματα προσφέρουν οι χάρτες; 

Β.  Πόσα χιλιόμετρα  είναι   στην    πραγματικότητα    4 cm(εκατοστά)   σε  χάρτη   με  

κλίμακα     1: 2000000

ΘΕΜΑ 4ο

Α. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες: 

α. Το εξωτερικό στρώμα της Γης ονομάζεται φλοιός και έχει πάχος 5-75 χιλιόμετρα. 

β. Ο μανδύας και ο πυρήνας αποτελούν την λιθόσφαιρα της Γης. 

γ.  Η  λιθόσφαιρα είναι κομματιασμένη σε μεγάλα δύσκαμπτα τμήματα, τα οποία 

ονομάζονται  λιθοσφαιρικές πλάκες.

δ. Όταν δύο λιθοσφαιρικές πλάκες απομακρύνονται τότε το μάγμα ανεβαίνει στο χάσμα 

που δημιουργείται, στερεοποιείται και  μετατρέπεται σε στερεό  φλοιό στον πυθμένα των 

ωκεανών. 

Β. Πως δημιουργούνται τα ηφαίστεια;

ΘΕΜΑ 5ο



Να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις: 

1. Η κατώτερη στιβάδα της ατμόσφαιρας της γης λέγεται   …………………………..

2. Η μακρύτερη οροσειρά της Γης είναι   …………………………….

3. Το σύνολο του νερού που υπάρχει στη  Γη  λέγεται  ………………………….

4. Οι δυνάμεις που έχουν την αιτία γέννησής τους στο εσωτερικό της Γης λέγονται 

…………………………..

5. Τα τεράστια παλιρροιακά κύματα που προκαλούνται από τις εκρήξεις υποθαλασσίων 

ηφαιστείων  λέγονται ………………………………….

ΘΕΜΑ 6ο

Σε ποια  Ήπειρο ανήκουν τα παρακάτω ποτάμια:

Ευφράτης, Κόνγκο, Γάγγης, Νίγηρας, Μεκόνγκ, Μισσισσίπι, Λένα, Αμαζόνιος, Παρανά, 

Νείλος, Τίγρης, Γιανγκ Τσε Γιανγκ.

ΘΕΜΑ 7ο

Α.  Να αντιστοιχίσετε  τους  νομούς   με τις    πρωτεύουσες   τους.

            ΝΟΜΟΣ                                                                       ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

         1. Κυκλάδων                                                                   α.  Βόλος

         2. Μαγνησίας                                                                 β.  Έδεσσα

         3. Βοιωτίας                                                                      γ.  Κομοτηνή      

         4.  Πέλλας                                                                       δ.  Κατερίνη

         5.  Ροδόπης                                                                   ε. Ερμούπολη

         6.  Πιερίας                                                                      ζ.  Λιβαδειά

Β.  Να  αναφέρετε  τρία  μεγάλα  ποτάμια, τρία  μεγάλα  βουνά  και τρεις λίμνες της  

Ελλάδας

ΘΕΜΑ 8ο

A. Να περιγράψετε τον κύκλο του νερού στη φύση.

Β. Να εξηγήσετε τη σημασία του κύκλου αυτού για τη ζωή όσο και για την ίδια τη Γη.

ΘΕΜΑ 9ο



Α. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η θερμοκρασία του αέρα κάθε περιοχής;

Β. Που οφείλονται οι άνεμοι και ποια είναι τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά τους.

Παρατηρήσεις: Να απαντηθούν τα 6 από τα 9 θέματα.

 Όλες οι απαντήσεις σας να μεταφερθούν στην κόλλα σας.

  


