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ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α

5ο φύλλο αξιολόγησης

Μαθαίνω
για τη γη

α

Δ'  Ενότητα

Οι ήπειροι 



Eνότητα 4η

Οι ήπειροι
5ο φύλλο αξιολόγησης

1.Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:

α) Γιατί η Ευρώπη θεωρείται «το σταυροδρόμι των τριών ηπείρων»;

α

Η Ευρώπη

Η θέση της Ευρώπης είναι ευνοϊκή όσον αφορά την επικοινωνία με τις άλλες ηπείρους, 
τις συγκοινωνίες και το διεθνές εμπόριο. Η Ευρώπη  στο νοτιοανατολικό της άκρο συνορεύει με 
την Ασία και βρέχεται από την Μεσόγειο θάλασσα που βρέχει – επικοινωνεί και με την Αφρική. 
Αυτό το σταυροδρόμι των τριών ηπείρων συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας 
και του εμπορίου. Επιπλέον, φέρνει σε επαφή τους λαούς αυτών των ηπείρων ώστε να καλλιερ-
γούν σχέσεις φιλίας.

...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

β) Πώς διαμορφώθηκαν τα φιόρδ της Νορβηγίας;

Τα φιόρδ είναι μακρόστενοι θαλάσσιοι όρμοι με απότομες πλάγιες ακτές, που μοιάζουν
με πλημμυρισμένα φαράγγια ποταμών.

Τα φιόρδ δημιουργήθηκαν πριν χιλιάδες χρόνια κατά το λιώσιμο των πάγων στην Βόρεια 
Σκανδιναβία, μετά την τελευταία εποχή των παγετώνων. Τότε το νερό πλημμύρισε τις κοιλάδες που 
είχαν δημιουργήσει αυτοί οι παγετώνες διαβρώνοντας και διαμορφώνοντας τις ακτές σε πολύπλο-
κους δαντελωτούς κόλπους. 

...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................



γ) Ποιοι είναι οι δύο μεγαλύτεροι ποταμοί της Ευρώπης;

...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Οι δύο μεγαλύτεροι ποταμοί της Ευρώπης είναι ο Βόλγας και ο Δούναβης. 
Ο Βόλγας είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της Ευρώπης. Πηγάζει από το οροπέδιο Βαλντάι 

στα Β.Δ. της Ευρωπαϊκής Ρωσίας και στη συνέχεια ρέει στην Ανατολική Ευρώπη. Έχει μήκος 3.530 
χιλιόμετρα.

Ο Δούναβης  είναι ποταμός της κεντρικής Ευρώπης, ο δεύτερος σε μήκος μετά το Βόλγα, με 
μήκος 2.860 χιλιόμετρα. Συνδέει πολλές χώρες της κεντρικής Ευρώπης με τη Μαύρη Θάλασσα. 
Πηγάζει από το Μέλανα Δρυμό της Γερμανίας και χύνεται στη Μαύρη θάλασσα.



α

δ) Γιατί όλα τα κράτη της Ευρώπης δεν είναι το ίδιο ανεπτυγμένα οικονομικά και τεχνολογικά;

...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Η ανάπτυξη ενός κράτους εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως: η μορφολογία του 
εδάφους, το κλίμα και ο φυσικός πλούτος του (οι πρώτες ύλες) καθώς και από το πολιτικό καθεστώς 
που διαμορφώνεται σε αυτό και γενικά από τις ιστορικές συνθήκες που επιδρούν θετικά ή αρνητικά 
στην πορεία ενός λαού.



2. Γράψτε τις πρωτεύουσες των παρακάτω κρατών της Ευρώπης:

α

Κράτη                                                                 Πρωτεύουσες

....................................................Ιταλία Ρώμη

....................................................Ισπανία Μαδρίτη

....................................................
Γερμανία Βερολίνο

....................................................Ηνωμένο Βασίλειο Λονδίνο

....................................................Δανία Κοπεγχάγη



3.Αντιστοιχίστε ενέργειες και αποτελέσματα

α

Μεγάλες εφευρέσεις και ανακαλύψεις

Τεχνολογική επανάστασηΈκρηξη πολέμου

Δεινά και καταστροφή

Συνεργασία των λαών

Οικονομική και κοινωνική πρόοδος

Εφαρμογή νέων τεχνολογιών

Αύξηση παραγόμενων προϊόντωνΕξαγωγικό εμπόριο

Ενίσχυση της οικονομίας






