
 

 
ΙΑΛΥΣΟΣ :   

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: 
∆ίτσος Λάζαρος  
Tζιρτζιπή Κυριακή 
Συντυχάκης Χαράλαµπος  

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  Χατζηνικόλας Μιχαήλ 

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ    

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
ΜΑΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2010  

  

             ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΤΑΞΗ: Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η  

Α. Τι ονοµάζονται συντεταγµένες ενός τόπου και τι προσδιορίζεται µε αυτές; 

Β. 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. Τι σηµαίνει όταν λέµε ότι ένας χάρτης έχει κλίµακα 

1:5.000; 

Β. Ένας χάρτης  α  έχει κλίµακα 1:8.000 και ένας άλλος χάρτης  β  έχει κλίµακα 1:20.000. Ποιος από τους 

δυο χάρτες α και β παρουσιάζει µεγαλύτερη έκταση της Γης και ποιος παρουσιάζει περισσότερες 

λεπτοµέρειες; 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η  

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

(i) Από την περιστροφή της Γης γύρω από τον άξονά της, δηµιουργούνται οι εποχές. 

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

πολική ακτίνα της. 

(iii) Οι εποχές του έτους δηµιουργούνται επειδή, λόγω της κλίσης του άξονα της Γης αλλάζει η γωνία 

µε την οποία πέφτουν οι ακτίνες του Ήλιου. 
 

Β. Να συµπληρωθούν τα 

κενά Α, Β, Γ, και Δ µε 

τις κατάλληλές λέξεις ή 

ηµεροµηνίες που 

λείπουν, τα οποία 

αφορούν το Βόρειο 

ηµισφαίριο, στο διπλανό 

σχήµα: 
        

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η  

Α. Να αναφερθούν ονοµαστικά οι παράγοντες που επηρεάζουν το παγκόσµιο κλίµα. 

Β. Να µεταφέρετε συµπληρωµένες τις παρακάτω προτάσεις µε την κατάλληλη σε κάθε περίπτωση λέξη στη 

κόλλα αναφοράς σας: 

(i)   Το Ρεύµα του ……………… είναι ένα θαλάσσιο ρεύµα που ξεκινάει από την περιοχή του Μεξικού. 

(ii)  Οι θερµοί άνεµοι που πνέουν από τη…………… κάνουν πολύ ζεστά τα καλοκαίρια της νότιας Ευρώπης. 

(iii) Η οροσειρά των ………………… εµποδίζει τους µουσώνες να φτάσουν στο εσωτερικό της Ασίας. 



 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η  

Α. Να δοθούν τα ονόµατα των ωκεανών στα σηµεία 1, 2, 

3, 4 και 5 του χάρτη στο διπλανό σχήµα. 

Β. Τι είναι η υφαλοκρηπίδα και ποια είναι η σηµασία της; 
 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η  

Τι είναι τα απολιθώµατα και πώς σχηµατίστηκαν; 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η  

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

(i)   Από τη σύγκρουση των λιθοσφαιρικών πλακών σχηµατίζονται οροσειρές. 

(ii)  Οι σεισµοί είναι αποτέλεσµα της περιστροφής της Γης. 

(iii) Τα ηφαίστεια δηµιουργούνται στις περιοχές που συγκλίνουν ή αποκλίνουν οι λιθοσφαιρικές πλάκες. 

(iv)  Εξωγενείς ονοµάζονται οι δυνάµεις που αναπτύσσονται πάνω στην επιφάνεια της Γης. 

(v)   Η µετακίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών οφείλεται σε εξωγενείς δυνάµεις. 
 

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 

                                                      θερµοκρασίας µεταξύ µέρας και νύχτας.     

2. ........ Τροπικό κλίµα                  β. Οι θερµοκρασίες είναι όλο το χρόνο χαµηλές και τα νερά των   

                                                       ποταµών στις περιοχές αυτές είναι παγωµένα τους περισσότερους  

                                                       µήνες του χρόνου.    

3. ……… Κλίµα ερήµου                    γ. Επικρατεί σε περιοχές κοντά στον ισηµερινό. Οι θερµοκρασίες είναι 

                                                       σχετικά υψηλές, ενώ οι βροχοπτώσεις άφθονες.      

4. ……… Ηπειρωτικό κλίµα             δ. Συναντάται στις περιοχές των πολύ ψηλών βουνών.  

5. ……… Πολικό κλίµα                    ε. Συναντάται στο εσωτερικό των ηπείρων. Οι χειµώνες είναι πολύ  

                                                       ψυχροί και τα καλοκαίρια θερµά.  
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η  

Να δοθούν τα ονόµατα των οροσειρών στα 

σηµεία 1, 2, 3, 4 και 5  του χάρτη στο διπλανό 

σχήµα. 

 

Να απαντηθούν τα έξι (06) από  

τα εννέα (09) θέµατα. 

Όλα τα θέµατα είναι ισοδύναµα. 
   

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                    

                                             ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 
 

Δίτσος Λάζαρος  

Tζιρτζιπή Κυριακή 

Συντυχάκης Χαράλαµπος  

Χατζηνικόλας Μιχαήλ 


