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ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο φύλλο απαντήσεων σας.
Οποιαδήποτε απάντηση στο φύλλο θεμάτων θα ακυρωθεί.

Θέμα 1ον
Α) Για ποιους λόγους οι χάρτες είναι χρήσιμοι στην καθημερινή ζωή;
Β) Να αναφέρετε ονομαστικά τις φυσιογραφικές περιοχές της Ευρώπης.

Θέμα 2ον
Α) Για ποιους λόγους η Ελλάδα είναι αραιοκατοικημένη χώρα;
Β) Να περιγράψετε τη θέση της Ελλάδας.

Θέμα 3ον
Δίνονται τα ονόματα Ελληνικών ποταμών και λιμνών: Κερκίνη, Αλιάκμονας, Τριχωνίδα, Πηνειός, Βόλβη,
Έβρος, Νέστος, Βιστωνίδα, Κορώνεια , Αχελώος.
Να τα κατατάξετε σε δύο ομάδες, στην ομάδα των ποταμών και στην ομάδα των λιμνών.

Θέμα 4ον
Σε κάθε υποερώτημα υπάρχει μία μόνο ορθή απάντηση. Να την μεταφέρετε στο γραπτό σας.
Α) Ποιο από τα παρακάτω επαγγέλματα χρησιμοποιεί περισσότερο τους χάρτες;
Α-1). Οι στρατιωτικοί
Α-2). Οι εκπαιδευτικοί
Α-3). Οι υπάλληλοι γραφείου
Β) Από τα χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού πληθυσμού είναι:
Β-1). Η μεγάλη πυκνότητα και το έντονο δημογραφικό πρόβλημα
Β-2). Η αστικοποίηση
Β-3). Όλα τα παραπάνω
Γ) Ένα από τα χαρακτηριστικά της Βόρειας θάλασσας είναι:
Γ-1). Έχει πολλούς σεισμούς
Γ-2). Έχει λίγα καλλιεργήσιμα εδάφη
Γ-3). Τα νερά της είναι θερμά λόγω της επαφής της με τον Ατλαντικό Ωκεανό.
Δ) Ποια είναι η θάλασσα που βρίσκεται κοντά στη τροπική ζώνη και γι αυτό ο ήλιος προκαλεί έντονη
εξάτμιση στην επιφάνεια της;
Δ-1). Η Βαλτική

Δ-2). Η Βόρεια θάλασσα
Δ-3). Η Μεσόγειος θάλασσα.

Θέμα 5ον
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο γραπτό σας τη λέξη ΣΩΣΤΟ
ή ΛΑΘΟΣ δίπλα στο αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση.
5-1) Το κλίμα της Ευρώπης είναι ήπιο, χωρίς υπερβολικά χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες.
5-2) Αστικοποίηση είναι η τάση του πληθυσμού της Ευρώπης να συγκεντρώνεται σε μεγάλα αστικά
κέντρα.
5-3) Το δημογραφικό πρόβλημα είναι η αύξηση της αναλογίας των γερόντων με ταυτόχρονη μείωση της
αναλογίας του νεαρού πληθυσμού σε μια χώρα.
5-4) Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Ελλάδας είναι συγκεντρωμένο στις ορεινές περιοχές,
διότι εκεί οι άνθρωποι βρίσκουν πιο εύκολα δουλειά.
5-5) Το δημοκρατικό πολίτευμα που επικρατεί στις χώρες της Ευρώπης είναι δείκτης πολιτισμού.
5-6) Η Ευρώπη είναι μια περιοχή με μεγάλη γεωλογική ιστορία στην οποία οφείλεται ο σημαντικός
ορυκτός της πλούτος.

Θέμα 6ον
Α) Να αναφέρετε πέντε νομούς της Ελλάδας με τις πρωτεύουσες τους.
Β) Που οφείλεται το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας;

Θέμα 7ον
Α) Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι θάλασσες που περιβάλλουν την Ευρώπη;
Β) Ποιο είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των νερών της Βαλτικής; Να δικαιολογήσετε την απάντηση
σας. Τι αποτέλεσμα έχει αυτό το χαρακτηριστικό στις θαλάσσιες μεταφορές;

Θέμα 8ον
Α) Σε ποιες περιοχές χωρίζεται το έδαφος της Ιταλίας;
Β) Για ποιους λόγους είναι σημαντική η Ελληνική γλώσσα;

Θέμα 9ον
Α) Να αναφέρετε πέντε χαρακτηριστικά της Μεσογείου.
Β) Για ποιους λόγους η επιδρομή των Τούρκων στο βόρειο τμήμα της Κύπρου ήταν καταστροφική;

ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑΤΑ

Καλή επιτυχία !
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