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             ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΤΑΞΗ: Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η  

Να µεταφέρετε συµπληρωµένες κατάλληλα τις παρακάτω προτάσεις στη κόλλα αναφοράς σας: 

(i) Με τους παραλλήλους προσδιορίζεται το γεωγραφικό ………………… ενός τόπου. 

(ii) Ο µεγαλύτερος παράλληλος ονοµάζεται …………………………… . 

(iii) Ο πρώτος µεσηµβρινός περνάει από ………………………… . 
 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η  

Α) Να δοθεί ο ορισµός της κλίµακας ενός χάρτη.  

Β) Τι σηµαίνει όταν λέµε ότι ένας χάρτης έχει κλίµακα 1:1.000; 
 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η  

Α. Να χαρακτηριστούν ως «Σωστή»  ή  «Λάθος»  καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις: 

(i) Στην περιστροφή της Γης γύρω από τον άξονά της, οφείλεται η εναλλαγή νύχτας – µέρας. 

(ii) Η Γη δεν είναι «τέλεια» σφαίρα, διότι η ισηµερινή ακτίνα της είναι λίγο µικρότερη από την πολική 

ακτίνα της. 
 

Β. Να συµπληρωθούν τα κενά 

Α, Β, Γ, και Δ µε τις 

κατάλληλές λέξεις που 

λείπουν, τα οποία αφορούν 

το Βόρειο ηµισφαίριο, στο 

διπλανό σχήµα: 
        

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η  

Να δοθούν τα ονόµατα των ωκεανών στα σηµεία 1, 3, και 

5 του χάρτη στο διπλανό σχήµα. 
 

 

 

 

 

 



 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η  

Να αναφερθούν ονοµαστικά οι παράγοντες που επηρεάζουν το παγκόσµιο κλίµα. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η  

Σε ποιο τµήµα της ατµόσφαιρας εκδηλώνονται τα περισσότερα µετεωρολογικά φαινόµενα; 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η  

Να χαρακτηριστούν ως «Σωστή»  ή  «Λάθος»  καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις: 

(i)   Από την περιστροφή της Γης σχηµατίζονται οι οροσειρές. 

(ii)  Οι σεισµοί είναι αποτέλεσµα της σύγκρουσης των λιθοσφαιρικών πλακών. 

(iii) Οι σεισµοί είναι σπάνιοι στις περιοχές που συγκλίνουν ή αποκλίνουν οι λιθοσφαιρικές πλάκες. 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η  

Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στη στήλη Ι µε τις έννοιες ή τις φράσεις που 

αναγράφονται στη   στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό να γράψετε δίπλα από κάθε αριθµό της στήλης Ι το 

γράµµα που ταιριάζει από τη στήλη ΙΙ.   

             ΣΤΗΛΗ Ι                                                                     ΣΤΗΛΗ ΙΙ 

1. ……… Ορεινό κλίµα                    α. Χαρακτηρίζεται από ελάχιστες βροχές και από  µεγάλες διαφορές 

2. ……… Κλίµα ερήµου                       θερµοκρασίας µεταξύ µέρας και νύχτας.     

3. ……… Πολικό κλίµα                   β. Οι θερµοκρασίες είναι όλο το χρόνο χαµηλές και τα νερά των   

                                                       ποταµών στις περιοχές αυτές είναι παγωµένα τους περισσότερους  

                                                       µήνες του χρόνου.    

                                                  γ. Συναντάται στις περιοχές των πολύ ψηλών βουνών.  
 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η  

Να δοθούν τα ονόµατα των οροσειρών στα σηµεία 1, 3 και 

4  του χάρτη στο διπλανό σχήµα. 

 

 

 

 

 

 
 

Να απαντηθούν τα έξι (06) από τα εννέα (09) θέµατα. 

Όλα τα θέµατα είναι ισοδύναµα. 

 

 
 

     ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ               ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ  

 

    

 

 

                                                                                 
                                                          ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ        ΤΖΙΡΤΖΙΠΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 

Καλή επιτυχία 


