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Το ανάγλυφο της Γης
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Το ανάγλυφο της Γης
Δραστηριότητες

1.Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;

Γράψε «Σ» για τη σωστή και «Λ» για τη λανθασμένη στο

α) Οι σεισμοί και τα ηφαίστεια αποτελούν τις ενδογενείς 
δυνάμεις που αλλάζουν το ανάγλυφο της Γης

β) Στον οριζόντιο διαμελισμό περιλαμβάνονται οι λίμνες και τα ποτάμια

γ) Οι πεδιάδες και οι κοιλάδες ανήκουν στον κατακόρυφο διαμελισμό

δ) Ο βυθός της θάλασσας είναι επίπεδος

ε) Ο κατακόρυφος και o οριζόντιος διαμελισμός αποτελούν
το ηπειρωτικό ανάγλυφο της Γης

α
Σστ) Το υποθαλάσσιο ανάγλυφο περιλαμβάνει οροσειρές και βαθιές τάφρους



Ο σεισμός μπορεί να επιφέρει αποτελέσματα στο έδαφος, στα νερά (υπόγεια & επιφανειακά), 
στις κάθε είδους κατασκευές και, εμμέσως, στους ανθρώπους και τα ζώα.

Πιο συγκεκριμένα μια σεισμική δραστηριότητα  μπορεί να επιφέρει αποτελέσματα :
- Σε δίκτυα (οδικό , σιδηροδρομικό, τηλεπικοινωνιακό, ηλεκτρικό, ύδρευσης, κ.α.).
- Σε κατοικίες, διάφορα κτίρια και άλλες κατασκευές.
- Στο φυσικό περιβάλλον και στο ανάγλυφο του εδάφους (κατολισθήσεις, ρωγμές, χάσματα, εδαφικές 

βαθύνσεις, ρευστοποίηση του εδάφους, υψομετρικές μεταβολές, τσουνάμι, κ.α.).
- Στους ανθρώπους και τα ζώα (εγκλωβισμοί, τραυματισμοί, θάνατοι, κ.α.).

2.
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Γράψε ένα μικρό άρθρο για τα αποτελέσματα που γνωρίζεις ότι επιφέρει ο σεισμός ή η έκρηξη 
ενός ηφαιστείου

α

Τα ηφαίστεια είναι υπεύθυνα για πολλά δεινά.
Συγκεκριμένα:

- Καταστροφή πόλεων και οικισμών από την λάβα.
- Καταστροφή καλλιεργούμενων εκτάσεων από την λάβα.
- Θάνατοι και τραυματισμοί.
- Δημιουργία τσουνάμι, κ.α..

Όμως μακροπρόθεσμα η ύπαρξη των ηφαιστείων είναι ευεργετική για τη ζωή στη γη και για τον 
άνθρωπο ειδικότερα.

Στα ηφαίστεια οφείλεται:
- Η παράγωγή  νερού με την ένωση υδρογόνου και οξυγόνου.
- Η δημιουργία πολλών νησιών στα οποία εγκαταστάθηκε τελικά ο άνθρωπος.
- Τα εύφορα εδάφη που δημιουργούνται από τη λάβα και τη στάχτη. 
- Η εξόρυξη ηφαιστειογενών ορυκτών και μεταλλευμάτων.

Τα ηφαίστεια είναι δυνατή πηγή τουρισμού, όπως για παράδειγμα το ηφαίστειο της Σαντορίνης.



3. Συμπλήρωσε το παρακάτω κείμενο με τις λέξεις που λείπουν:

α

«Στοιχεία του _____________ διαμελισμού είναι και οι λίμνες και τα ποτάμια. Ο οριζόντιος 

διαμελισμός περιλαμβάνει _____________,_____________, ____________.Ο ______________ 

διαμελισμός και ο ________________διαμελισμός αποτελούν το ηπειρωτικό______________

της Γης. Στο _______________ ανάγλυφο ανήκουν οι υποθαλάσσιες _________________,

βαθιές ____________, τεράστιες υποθαλάσσιες _____________και απότομα _____________.Ο 

αέρας, το νερό και οι μεταβολές της θερμοκρασίας αποτελούν ________________δυνάμεις».

κατακόρυφου

νησιά              κόλπους      ακρωτήρια οριζόντιος 

κατακόρυφος ανάγλυφο

υποθαλάσσιο οροσειρές

τάφροι λεκάνες βυθίσματα

εξωγενείς 




