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Γεωλογία - Γεωγραφία 

Α’ Γυμναςίου 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

 

Τ__ μακθτ___ :  ______________________________ 

Σχολικό Ζτοσ: _________________ 
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Α1.1  Γεωγραφικέσ ςυντεταγμένεσ 

 

1. Σθμειϊςτε πάνω ςτο χάρτθ τισ εξισ ζννοιεσ: Ιςθμερινόσ, Ρρϊτοσ Μεςθμβρινόσ (Γκρίνουιτσ), Μεςθμβρινοί, 

Ραράλλθλοι  

2. Βρείτε τισ ςυντεταγμζνεσ των παρακάτω 
πόλεων: 

 3. Βρείτε ςε ποιεσ πόλεισ αντιςτοιχοφν οι 
παρακάτω ςυντεταγμζνεσ: 

Μπουζνοσ Άιρεσ:    5ο Β/5ο Α  

Βομβάθ:   10ο Ν/120ο Α  

Σφδνεχ:   40ο Β/150ο Α  

Ρεκίνο:   40ο Β/35ο Α  

Τεχεράνθ:   50ο Β/65ο Δ  

Λοσ Άντηελεσ:   25ο Ν/40ο Δ  

Κάιρο:   60ο Β/45ο Α  

Λονδίνο:   15ο Β/115ο Α  
 

 

 

4. Ροια πόλθ ζχει το βορειότερο γεωγραφικό πλάτοσ; ______________________________ 

5. Ροια πόλθ ζχει το δυτικότερο γεωγραφικό μικοσ; _______________________________ 

6. Τι κοινό ζχουν το Ρεκίνο, θ Τεχεράνθ και θ Ακινα; ______________________________ 

7. Σε ποιο θμιςφαίριο βρίςκονται οι περιςςότερεσ πόλεισ; __________________________
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  3. Γράψτε τισ θπείρουσ με τθ ςειρά από τθ 

μεγαλφτερθ ςε ζκταςθ προσ τθ μικρότερθ. 

   

 

 

 

 

 

 

1. Γράψτε ςτον χάρτθ τισ θπείρουσ. 

2. Βάλτε ςταυρό ςτθν αντίςτοιχθ ςτιλθ 

ΉΡΕΙΟΙ ΗΜΙΣΦΑΙΙΑ 

 Βόρειο Νότιο Δυτικό  Ανατολικό 

Αςία     

Β.Αμερικι     

Ν.Αμερικι     

Αφρικι     

Ευρϊπθ     

Ωκεανία     
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Α1.3 Η χρήςη των χαρτών ςτην καθημερινή ζωή  
 

  

 Χάρτθσ Α Χάρτθσ Β 
Ραρονομαςτισ   
Κλίμακα   
Επιφάνεια   
Λεπτομζρειεσ   

ΚΛΙΜΑΚΑ:   1:12.000.000 ΚΛΙΜΑΚΑ:   1:4.200.000 
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Α1.3 Η χρήςη των χαρτών ςτην καθημερινή ζωή 

 

 

 

 

1. Σημειώστε στον παραπάνω χάρτη τα 4 βασικά στοιχεία των χαρτών (τίτλος, 

κλίμακα, προσανατολισμός, υπόμνημα). 

2. Σχεδιάστε στην παραπάνω εικόνα τον χάρτη της περιοχής που απεικονίζεται 

στην εικόνα της σελ.20 του βιβλίου σας με τη βοήθεια του υπομνήματος. 

3. Πού βρίσκεται το χωριό σε σχέση με την πόλη; 

__________________________________________________________________ 

4. Πού βρίσκεται η βιομηχανική περιοχή σε σχέση με το χωριό; 

__________________________________________________________________ 

5. Με τη βοήθεια της κλίμακας του χάρτη βρείτε την απόσταση της πόλης από 

το χωριό; 

___________________________________________________________________ 

6. Με τη βοήθεια της κλίμακας του χάρτη βρείτε την απόσταση της 

βιομηχανικής περιοχής από την πόλη; 

___________________________________________________________________ 
 

3) 

 
Ρόλθ 

 Χωριό 

 
Λίμνθ 

 Ροτάμι 

 
Δρόμοσ 

 
Γζφυρα 

 
Τοφνελ 

 
Λιμάνι 

 
Ρλαη 

 
Βιομθχανικι περιοχι 

 
Δάςοσ 

 

Ηλεκτροφόροι πυλϊνεσ  
υψθλισ τάςθσ 

1) 

4) 

2) 

1:50000 

http://www.clker.com/clipart-map-symbols-beach-access-white.html
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Α1.5 «Ανακρίνοντασ» τουσ χάρτεσ 

Συμπλθρϊςτε τα κενά του χάρτθ. 
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Β1.1 Ο πλανήτησ Γη (κινήςεισ Γησ) 

 

Η περίμετροσ τθσ Γθσ ςτον Ιςθμερινό είναι _______________ από τθν περίμετρο ςτουσ μεςθμβρινοφσ. 

Επομζνωσ το ςχιμα τθσ Γθσ είναι _______________ . Η διαφορά όμωσ των δφο περιμζτρων είναι πολφ μικρι 

και ζτςι από το διάςτθμα θ Γθ φαίνεται να ζχει ςχιμα _______________ . 

Η Γθ εκτελεί πολλζσ διαφορετικζσ κινιςεισ. Οι τρεισ πιο ςθμαντικζσ είναι: 

 

Α) ____________________________________________________________________________________________ 

Εξαιτίασ αυτισ τθσ κίνθςθσ θ μιςι Γθ _______________ και οι περιοχζσ αυτζσ ζχουν _______________, 

ενϊ θ άλλθ μιςι  _______________ και οι περιοχζσ αυτζσ ζχουν _______________ . 

Πταν μία περιοχι τθσ Γθσ μπαίνει ςτθν ςκιά του ιλιου τότε ςε αυτιν τθν περιοχι _______________ , 

ενϊ ςτθν εκ διαμζτρου αντίκετθ  περιοχι τθσ Γθσ  _______________ . 

Η Γθ περιςτρζφεται από _______________ προσ _______________ και γι’ αυτό μασ φαίνεται ότι ο 

ιλιοσ κινείται από τθν _______________ προσ τθν  _______________.  

 

Β) ____________________________________________________________________________________________ 

Μία πλιρθσ περιφορά γφρω από τον ιλιο διαρκεί  _______________  μζρεσ  ι ένα _______________  . 

Η κλίςθ του γιινου άξονα προκαλεί τις  _______________ και τθν διαφορετικι διάρκεια τθσ 

_______________  μζςα ςτο ζτοσ. 

Το Δεκζμβριο ζχουν καλοκαίρι οι περιοχζσ του _______________  _______________  . Για παράδειγμα 

θ _______________  . 

Στον Βόρειο Ρόλο τον Ιοφνιο θ μζρα διαρκεί _______________  . 

Μζςα ςε ζνα ζτοσ θ νφχτα ςτο Βόρειο Ρόλο διαρκεί _______________  . 

Γ) ____________________________________________________________________________________________  

Ο ιλιοσ περιςτρζφεται γφρω από το κζντρο του _______________  . Ζτςι θ Γθ, ακολουκϊντασ τον ιλιο,  

διαγράφει μία  _______________  κίνθςθ, που μοιάηει με _______________  . 

 

Σχεδιάςτε τθν κίνθςθ τθσ γθσ, που ακολουκεί τθν κίνθςθ του ιλιου. 
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1. Η Γε θηλείηαη γύξσ από ηνλ άμνλά ηεο από … 

Α. ηα βνξεηνδπηηθά πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά         Β. ηα δπηηθά πξνο ηα αλαηνιηθά          
Γ. ηα αλαηνιηθά πξνο ηα δπηηθά          Γ. ηα λόηηα πξνο ηα βόξεηα          
Δ. ηα βόξεηα πξνο ηα λόηηα 

2. Οη επνρέο ηνπ έηνπο νθείινληαη: 

Α. ζην ζρήκα ηεο Γεο          Β. ζηελ ζηξνθή ηεο Γεο γύξσ από ηνλ άμνλά ηεο 
Γ. ζην αλάγιπθν ηεο Γεο          Γ. ζηελ θιίζε ηνπ άμνλα ηεο Γεο 
Δ. ζηελ απόζηαζε ηεο Γεο από ηνλ Ήιην 

3. Η ελαιιαγή κέξαο – λύρηαο είλαη έλα θαζεκεξηλό θαηλόκελν. Απηό ζπκβαίλεη επεηδή: 

Α. ε απόζηαζε ηεο Γεο από ηνλ Ήιην δελ είλαη ζηαζεξή.          Β. ε Γε πεξηθέξεηαη γύξσ 
από ηνλ Ήιην.          Γ. ε Γε πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ηνλ άμνλά ηεο.          Γ. ε Γε έρεη 
ζρεδόλ ζθαηξηθό ζρήκα         Δ. ε ειήλε πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ηνλ άμνλά ηεο 

4. Ο Ήιηνο εκθαλίδεηαη λα θηλείηαη ζηνλ νπξαλό από ηελ αλαηνιή πξνο ηε δύζε επεηδή… 

Α. ε Γε έρεη ζρεδόλ ζθαηξηθό ζρήκα         Β. ε Γε πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ηνλ άμνλά ηεο 
από ηα δπηηθά πξνο ηα αλαηνιηθά         Γ. ε ειήλε πεξηθέξεηαη γύξσ από ηε Γε 
Γ. ε Γε πεξηθέξεηαη γύξσ από ηνλ Ήιην.          Δ. ε Γε πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ηνλ 
άμνλά ηεο από ηα αλαηνιηθά πξνο ηα δπηηθά. 

5. Σελ πεξηζζόηεξε ζεξκόηεηα από ηνλ ήιην, δέρνληαη νη ηόπνη πνπ βξίζθνληαη γύξσ από ηε(λ): 

Α. ηξνπηθή δώλε          Β. πνιηθή δώλε         Γ. βόξεηα εύθξαηε δώλε         Γ. λόηηα 
εύθξαηε δώλε         Δ. κεζν-σθεάληα ξάρε 

6. ε πνηα κέξα ηνπ ρξόλνπ ε δηάξθεηα ηεο κέξαο είλαη ίζε κε ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο γηα όια ηα 
κέξε ηεο Γεο; 

Α. θαηά ην ζεξηλό ειηνζηάζην          Β. θαηά ηελ εαξηλή ηζεκεξία         Γ. θαηά ην ρεηκεξηλό 
ειηνζηάζην         Γ. ζηηο 21 Μαΐνπ         Δ. ηελ πξώηε κέξα ηνπ ρξόλνπ 

7. Όηαλ ζηελ Διιάδα έρνπκε θαινθαίξη ζηελ Απζηξαιία έρνπκε: 

Α. ρεηκώλα         Β. θζηλόπσξν          Γ. θζηλόπσξν ή άλνημε         Γ. θαινθαίξη ή 
ρεηκώλα         Δ. άλνημε 

8. Όηαλ ζηελ Διιάδα έρνπκε άλνημε ζηελ Απζηξαιία έρνπκε: 

Α. θζηλόπσξν          Β. ρεηκώλα         Γ. θαινθαίξη         Γ. άλνημε ή θζηλόπσξν 
Δ. θαινθαίξη ή ρεηκώλα 

9. ηηο 21 Μαξηίνπ θαη 23 επηεκβξίνπ (εκεξνκελίεο ησλ Ιζεκεξηώλ), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 24σξεο 
πεξηζηξνθήο ηεο Γεο γύξσ από ηνλ άμνλά ηεο όινη νη ηόπνη ηεο Γεο:  

Α. έρνπλ ζπλερώο κέξα          Β. έρνπλ κέξα κεγαιύηεξε από ηε λύρηα 
Γ. έρνπλ ζπλερώο λύρηα         Γ. δέρνληαη ίζε πνζόηεηα ελέξγεηαο από ηνλ Ήιην. 
Δ. έρνπλ κέξα ίζεο δηάξθεηαο κε ηε λύρηα 
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Β1.2 Χωρίζοντασ το φυςικό περιβάλλον ςε ενότητεσ 
 

Να γράψετε για τις παρακάτω εικόνες σε ποια ενότητα του φυσικού περιβάλλοντος (π.χ. 

υδρόσφαιρα) ανήκουν τα αντικείμενα που αναφέρονται. 

 

 

 

 

 

 
  

Ράγοσ:  Άνκρωποι:  Βράχοι:  

Θάλαςςα:  Δζντρα:  Θάλαςςα:  

 Ζδαφοσ:  Αζρασ:  

Ράγοσ: Δζντρα:  Ραγόβουνα:  

Φϊκια: Ροτάμι:  Θάλαςςα:  

 Βουνό:  Θαλάςςιοι οργανιςμοί:  

Σφννεφα: Ρουλιά:  

Ραγετϊνασ:   

Δζντρα:  Ψάρια:  

Λίμνθ:  Θάλαςςα:  

Βουνό:  Ρυκμζνασ:  

Σφννεφα:  Υδρόβια φυτά:  

Ραγετϊνασ:   
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Β2.1 ύνθεςη τησ ατμόςφαιρασ, θερμοκραςία, άνεμοι 
1. ε ποηο από ηα ζηρώκαηα ηες γήηλες αηκόζθαηρας δεκηοσργούληαη ηα θαηρηθά 

θαηλόκελα; 

Α. ηξνπόζθαηξα       Β. εμώζθαηξα       Γ. ζηξαηόζθαηξα       Γ. ηνλόζθαηξα       Δ. νδνληόζθαηξα 

2. Σο όδολ ποσ σπάρτεη ζηελ αηκόζθαηρα… 

Α. είλαη αλαγθαίν γηα ηελ αλαπλνή ηνπ αλζξώπνπ         Β. πξνθαιεί ην θαηλόκελν ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ         Γ. ιεηηνπξγεί σο θίιηξν πξνζηαζίαο από ηηο ππεξηώδεηο αθηηλνβνιίεο από ηνλ 
ήιην         Γ. είλαη έλα άρξεζην γηα ηνλ άλζξσπν αέξην         Δ. βξίζθεηαη ζηελ ηξνπόζθαηξα 

3. Σο αέρηο ποσ βρίζθεηαη ζηελ αηκόζθαηρα ζε κεγαιύηερε αλαιογία είλαη ηο: 

Α. άδσην         Β. νμπγόλν         Γ. πδξνγόλν         Γ. δηνμείδην ηνπ άλζξαθα         Δ. όδνλ 

4. Μερηθές λύτηες παραηερούκε ζηολ οσραλό «θφηεηλές γρακκές» ποσ γρήγορα ζβήλοσλ. 
Ασηές οθείιοληαη ζηελ πηώζε:  

Α. κεηεσξηηώλ     Β. αεξνπιάλσλ     Γ. αζηεξηώλ     Γ. ππξαύισλ     Δ. αγλώζησλ αληηθεηκέλσλ 

5. Ποιιές θορές από ηελ οσρά ελός αεροπιάλοσ δηαγράθεηαη κηα ιεσθή γρακκή. Ασηό 
οθείιεηαη: 

Α. ζην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα         Β. ζηελ εμάηκηζε ησλ πδξαηκώλ ηεο αηκόζθαηξαο 
Γ. ζηελ παξνπζία ηνπ όδνληνο         Γ. ζηε ζπκπύθλσζε ησλ πδξαηκώλ πάλσ ζηα ζεξκά 
θαπζαέξηα ηνπ αεξνζθάθνπο         Δ. ζε θάηη άιιν 

6. ε ποηο από ηα ζηρώκαηα ηες γήηλες αηκόζθαηρας δεκηοσργούληαη ηα ζύλλεθα; 

Α. νδνληόζθαηξα      Β. ζηξαηόζθαηξα      Γ. εμώζθαηξα      Γ. ηνλόζθαηξα      Δ. ηξνπόζθαηξα 

7. ε ποηο από ηα ζηρώκαηα ηες γήηλες αηκόζθαηρας προηηκούλ λα πεηάλε ηα αεροπιάλα; 

Α. ηξνπόζθαηξα      Β. ηνλόζθαηξα      Γ. εμώζθαηξα      Γ. ζηξαηόζθαηξα      Δ. νδνληόζθαηξα 

8. ηελ ηροπόζθαηρα, ε ζερκοθραζία ηες αηκόζθαηρας… 

Α. απμνκεηώλεηαη ζπλερώο         Β. είλαη πάληα κεγαιύηεξε ησλ 100 βαζκώλ Κειζίνπ 
Γ. κηθξαίλεη κε ην ύςνο         Γ. κεγαιώλεη κε ην ύςνο         Δ. παξακέλεη ζηαζεξή 

9. Ποηο από ηα ζηρώκαηα ηες γήηλες αηκόζθαηρας είλαη ηο υστρόηερο; 

Α. ηνλόζθαηξα      Β. ζηξαηόζθαηξα      Γ. κεζόζθαηξα      Γ. ηξνπόζθαηξα      Δ. εμώζθαηξα 

10. ε ποηο από ηα ζηρώκαηα ηες γήηλες αηκόζθαηρας ζτεκαηίδοληαη περηζηαζηαθά 
«ζύλλεθα κεγάιοσ ύυοσς»; 

Α. ηξνπόζθαηξα      Β. κεζόζθαηξα      Γ. εμώζθαηξα      Γ. ηνλόζθαηξα      Δ. ζηξαηόζθαηξα 
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Β3.1 Σο νερό ςτη φύςη 
 

 

Π
Α

Ρ
Α

Δ
Ε

ΙΓ
Μ

Α
Σ

Α
 

     

Μ
Ε

Σ
Α

Σ
Ρ

Ο
Π

Η
 

     

 1
 

2
 

3
 

4
 

5
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1. Συμπλθρϊςτε τον παρακάτω πίνακα για μία ιπειρο με τθν βοικεια του βιβλίου, του ΦΑ και 

των χαρτϊν που είναι κρεμαςμζνοι ςτθν τάξθ. 

 

 

2. Γράψτε τισ πόλεισ που αναφζρει το βιβλίο για τθν ιπειρο που ζχετε επιλζξει και γράψτε ςε 

ποια χϊρα ανικει θ κακεμία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ραρουςιάςτε ςτθν τάξθ αυτιν τθν ιπειρο με τθ βοικεια του χάρτθ. 

 
 

Ήπειροσ  

Ημιςφαίρια που ανικει  

Θερμικζσ ηϊνεσ  
Κλιματικοί τφποι  

Τφποι βλάςτθςθσ  
Γλϊςςεσ  

Θρθςκείεσ  
Ωκεανοί που τθ βρζχουν  

Θάλαςςεσ που τθ βρζχουν  

Οροςειρζσ  
Μεγαλφτεροι ποταμοί  

Μεγαλφτερεσ λίμνεσ  
Μεγάλεσ χϊρεσ  

Νθςιϊτικα κράτθ  

Μεγάλεσ πόλεισ Χϊρα 
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ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
ΣΤΑΥΟΛΕΞΟ  

          
1
                  

2
            

                                      
3
  

  
4
                                      

                            
5
            

      
6
            

7
                      

    
8
                                    

                                  
9
      

10
        

11
    

12
                            

                                        

                                        

        
13

                
14

                

                                        

        
15

            
16

                    
17

                  
18

                      

                        
19

                
20

                                        

                                        
21

                      
22

                  

                                        

  
23
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ΟΡΙΕΟΝΣΙΑ 

1 
Σκήκα ηνπ ράξηε όπνπ εξκελεύνληαη ηα 
ραξηνγξαθηθά ζύκβνια 

4 
ηξώκα ηεο αηκόζθαηξαο όπνπ 
εθδειώλνληαη ηα πεξηζζόηεξα 
κεηεσξνινγηθά θαηλόκελα 

5 Από εθεί μεθηλάεη ην Ρεύκα ηνπ Κόιπνπ 

6 
Κιίκα πνπ ζπλαληάηαη ζην εζσηεξηθό ησλ 
επείξσλ 

11 
Άλεκνη πνπ πλένπλ από ηνλ Ιλδηθό Ωθεαλό 
πξνο ηελ αζηαηηθή ήπεηξν 

13 
Ο ρώξνο κέζα ζηνλ νπνίν δνπλ όινη νη 
νξγαληζκνί ηεο γεο 

16 
Αζηεξνζθνπείν από ην νπνίν πεξλάεη ν 
Πξώηνο Μεζεκβξηλόο 

17 Σν ζεξηλό πέθηεη ζηηο 21 Ινπλίνπ 

19 
Ο κεγαιύηεξνο πιαλήηεο ηνπ ειηαθνύ καο 
ζπζηήκαηνο 

20 
Ννεηό εκηθύθιην πνπ εθηείλεηαη από ηνλ 
έλαλ πόιν ζηνλ άιιν 

21 Από εθεί μεθηλάλε νη λόηηνη ζεξκνί άλεκνη 

22 
ηε δώλε ησλ ηζεκεξηλώλ ... απνπζηάδνπλ 
νη άλεκνη 

23 
Σα αεξνπιάλα πξνηηκνύλ λα πεηάλ ζ'απηό 
ην ζηξώκα 

 

ΚΑΘΔΣΑ 

1 Ο αέξαο είλαη πην ςπρξόο ζε κεγαιύηεξν 

2 
Έλα θιάζκα πνπ δείρλεη πόζεο θνξέο 
έρνπλ ζκηθξπλζεί νη απνζηάζεηο ζε έλα 
ράξηε 

3 
Γείρλεη ηα ζεκεία ηνπ νξίδνληα πάλσ ζε 
έλα ράξηε 

7 Χαξαθηεξίδεηαη θαη "παγσκέλε έξεκνο" 

8 
Χάξηεο πνπ παξνπζηάδνπλ έλα 
ζπγθεθξηκέλν ζέκα 

9 Ο κεγαιύηεξνο παξάιιεινο 

10 
'απηή ηε ζεξκηθή δώλε βξίζθεηαη ε 
ρώξα καο 

12 
Πεξηιακβάλεη ην λεξό ζε όιεο ηηο κνξθέο 
ηνπ 

14 Ο πιαλήηεο κεηαμύ ηνπ Δξκή θαη ηεο Γεο 

15 Η εαξηλή είλαη ζηηο 21 Μαξηίνπ 

18 
Απνξξνθά ηηο βιαβεξέο αθηίλεο ηνπ 
ήιηνπ 
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1. Γράψτε τα ονόματα των ωκεανϊν. 

2. Γράψτε τα ονόματα των μεγαλφτερων καλαςςϊν τθσ Γθσ. 

3. Γράψτε τα ονόματα των μεγαλφτερων λιμνϊν τθσ Γθσ. 

4. Γράψτε τα ονόματα των νθςιϊτικων κρατϊν. 

5. Γράψτε τα ονόματα των μεγαλφτερων οροςειρϊν τθσ Γθσ. 
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Β3.4 Σα ποτάμια του κόςμου – Τδρογραφικό Δίκτυο 
 

 

Β3.4 Σα ποτάμια του κόςμου - Τδρογραφικό Δίκτυο Β3.4 Σα ποτάμια του κόςμου - Τδρογραφικό Δίκτυο 
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Β4.2 Σο εςωτερικό τησ γησ 
  

Η κερμοκραςία ςτο εςωτερικό τθσ Γθσ ……………………………… όςο αυξάνει το βάκοσ. Η μζγιςτθ κερμοκραςία που 

επικρατεί ςτο εςωτερικό τθσ Γθσ είναι περίπου ……………………………… οC ςε βάκοσ ……………………………… χλμ., 

δθλαδι ςτον ……………………………… τθσ Γθσ. Οι υπολογιςμοί των κερμοκραςιϊν ςτο εςωτερικό τθσ Γθσ ζχουν 

γίνει με ζμμεςεσ μεκόδουσ από τθν μελζτθ διάδοςθσ των ……………………………… κυμάτων.  

 

Συμπλθρϊςτε ςτον πίνακα που ακολουκεί τα ονόματα των τμθμάτων του εςωτερικοφ τθσ Γθσ, με τα 
αντίςτοιχα βάκθ τουσ.  

 

 

 

 

  

 Τμιμα του εςωτερικοφ τθσ Γθσ Βάκοσ (χλμ) 

1   

2   

3   

4   

Ροια ςτάδια του γεωλογικοφ κφκλου απεικονίηονται ςτθν παρακάτω εικόνα; 

4 3 2 1 
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Β4.3 Δυνάμεισ που διαμορφώνουν την επιφάνεια τησ γησ (Ενδογενείσ και εξωγενείσ) 

Ενδογενείσ δυνάμεισ 

Πιςτεφετε ότι το ανάγλυφο τησ γησ παραμζνει ςταθερό ςτο πζραςμα του χρόνου; 

Μποροφμε να αντιληφθοφμε αυτζσ τισ αλλαγζσ που ςυμβαίνουν ςτο ανάγλυφο; 

Ποφ πιςτεφετε ότι οφείλονται; 

 

 ΣΕΙΣΜΟΙ .  

Στον παγκόςμιο ςειςμοτεκτονικό χάρτθ, που απεικονίηει τουσ μεγαλφτερουσ ……………………………… που ζγιναν 
τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι οι περιςςότεροι ςειςμοί γίνονται πάνω ςε κάποιεσ γραμμζσ που είναι τα 
……………………………… των ……………………………… ……………………………… . Αντίκετα, ςτο ……………………………… των 
πλακϊν δεν ςυμβαίνουν τόςο ςυχνά ςειςμοί.  
Ροιεσ από τισ παρακάτω χϊρεσ είναι πολφ ςειςμογενείσ:  

Αυςτραλία, Γαλλία, Ελλάδα, Χιλή, ουηδία, Ρωςία, Μεξικό 

Άλλεσ χϊρεσ με υψθλι ςειςμικότθτα είναι ……………………………… , ……………………………… , ……………………………… , 
……………………………… , ……………………………… . Η Ελλάδα είναι πολφ ςειςμογενισ χϊρα επειδι βρίςκεται ςτο όριο 
τθσ ……………………………… και τθσ ……………………………… πλάκασ. Ο μεγαλφτεροσ ςε μζγεκοσ ςειςμόσ που ζχει 
καταγραφεί ζγινε ςτ…………………...……….. το ζτοσ ………..……. και είχε μζγεκοσ ……..…. βακμϊν τθσ κλίμακασ 
ίχτερ. 

  

ΟΡΟΓΕΝΕΣΗ . 
Με ποιο τρόπο πιςτεφετε ότι δθμιουργοφνται τα βουνά; 

Τρεισ οροςειρζσ που ςχθματίςτθκαν με ορογζνεςθ κατά τθν ……………………………. λικοςφαιρικϊν πλακϊν είναι: 

……………………………… , ……………………………… , ……………………………… . 
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 ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ . 
 

- ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ . 

Οι νθςιϊτικεσ αλυςίδεσ αποτελοφνται από μία ςειρά ……………………………… ……………………………… που 

ςχθματίςτθκαν μετά από υποβφκιςθ ……………………………… πλάκασ κάτω από ……………………………… .  Νθςιϊτικθ 

αλυςίδα υπάρχει και ςτθν Ελλάδα, ςτο νότιο ……………………………… με τα ενεργά θφαίςτεια: 

……………………………… , ……………………………… , ……………………………… , ……………………………… . Αν ενϊςουμε με μια 

γραμμι αυτά τα θφαίςτεια κα ςχθματίςουν ζνα ……………………………… . Η γραμμι που κα ςχθματιςτεί είναι 

ςχεδόν ……………………………… με αυτι των ορίων τθσ Ευραςιατικισ και τθσ ……………………………… πλάκασ. Ζνα 

μικρό τμιμα τθσ Ευραςιατικισ πλάκασ προσ τα ………………………………  είναι θ μικροπλάκα του Αιγαίου. 

 

Μπορείτε με τθ βοικεια τθσ εικόνασ να 

εξθγιςετε τθν φπαρξθ των θφαιςτείων 

ςτθν Ελλάδα;  

 

Συμπλθρϊςτε ςτθν ςωςτι κζςθ πάνω 

ςτθν εικόνα τισ εξισ φράςεισ και λζξεισ: 

θφαιςτειακό τόξο Νοτίου Αιγαίου, 

Αφρικάνικθ πλάκα, μικροπλάκα Αιγαίου 

και τα ονόματα των θφαιςτείων: 

Σαντορίνθ, Μιλοσ, Νίςυροσ. 

 

- ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΑ ΤΟΞΑ . 

Τα θφαιςτειακά τόξα δθμιουργοφνται κατά παρόμοιο τρόπο με τισ νθςιϊτικεσ αλυςίδεσ με τθ διαφορά ότι 

ςχθματίηονται κατά τθν υποβφκιςθ ……………………………… πλάκασ κάτω από ……………………………… .  

-  ΜΕΣΩΚΕΑΝΙΕΣ ΡΑΧΕΣ . 

Οι μεςωκεάνιεσ ράχεσ ςχθματίηονται όταν  ……………………………… δφο λικοςφαιρικζσ πλάκεσ. Τα πετρϊματα που 

βρίςκονται ςτισ ακτζσ τθσ δυτικισ Αφρικισ είναι ………………………………  από αυτά που βρίςκονται κοντά ςτθ 

μεςωκεάνια ράχθ του Ατλαντικοφ, αφοφ ςτισ μεςωκζανιεσ ράχεσ βρίςκονται τα πιο ………………………………  

πετρϊματα πάνω ςτθ Γθ. 

- ΘΕΡΜΕΣ ΚΗΛΙΔΕΣ . 

Οι κερμζσ κθλίδεσ είναι θ μοναδικι περίπτωςθ θφαιςτείων που δθμιουργοφνται ςτο ……………………………… των 

………………………………  ……………………………… .  

 

Τα θφαίςτεια τθσ γθσ βρίςκονται πάνω ι παράλλθλα ςτα ……………………………… των ……………………………… 

……………………………… . Τρία θφαίςτεια που ανικουν ςτο «δαχτυλίδι τθσ φωτιάσ» που εκτείνεται γφρω από τον 

……………………………… ωκεανό είναι: ……………………………… , ……………………………… , ……………………………… 
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1. Σθμειϊςτε ςτον χάρτθ τισ δζκα πολυπλθκζςτερεσ χϊρεσ. 

 

Να ςυγκρίνετε τθν ζκταςθ και τον πλθκυςμό των παρακάτω χωρϊν και να αναφζρετε τουσ λόγουσ που αυτζσ οι χϊρεσ 

είναι πυκνοκατοικθμζνεσ ι αραιοκατοικθμζνεσ. 

2. Ινδία - Αυςτραλία, 3. ωςία - Ρακιςτάν, 4. Ελλάδα - Μπαγκλαντζσ, 5. Καναδάσ  - Βραηιλία 

 

 ΕΚΤΑΣΗ ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ  

Ινδία 

  

Αυςτραλία  

 

 

 

 

ωςία 

  

Ρακιςτάν 

 

 

 

 

Μπαγκλαντζσ 

  

Ελλάδα 

 

 

 

 

Βραηιλία 

  

Καναδάσ 

 

 

 

 

 

Παρατηρήςτε τισ δορυφορικζσ εικόνεσ που αποτυπώνουν το φωτιςμό ςε διάφορα ςημεία τησ Γησ τη νφχτα. 

6. Εξθγιςτε γιατί ΗΡΑ, Ευρϊπθ και Ιαπωνία παρουςιάηουν ζντονο φωτιςμό τθ νφχτα. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………... 

7. Τι ποςοςτό του παγκόςμιου πλθκυςμοφ ζχουν θ Κίνα μαηί με τθν Ινδία; Γιατί ο φωτιςμόσ τουσ φαίνεται πολφ λίγοσ 

ςχετικά με τον πλθκυςμό τουσ;   

………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

8. Στθν Αίγυπτο υπάρχει μια ζντονα φωτιςμζνθ γραμμι. Συμβουλευτείτε τθ δορυφορικι εικόνα τθσ περιοχισ και δϊςτε 

μια εξιγθςθ.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..… 
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9. Κατατάξτε τα παρακάτω γεγονότα-παράγοντεσ ανάλογα με τον αν προκαλοφν αφξθςθ (ςθμειϊςτε +) ι 
μείωςθ (ςθμειϊςτε -) του πλθκυςμοφ μιασ περιοχισ: 

Γεγονότα Επιπτώςεισ ςε πληθυςμό 

Ερθμοποίθςθ (μετατροπι καλλιεργθμζνων εκτάςεων ςε ερθμικζσ)  

Μετανάςτευςθ προσ άλλεσ περιοχζσ  

Ζλλειψθ οικογενειακοφ προγραμματιςμοφ (ανεξζλεγκτοσ αρικμόσ γεννιςεων)  

Οικονομικι ανάπτυξθ  

Βελτίωςθ ςυνκθκϊν υγιεινισ  

Ιατρικζσ και φαρμακευτικζσ ανακαλφψεισ  

Μείωςθ διακζςιμων αποκεμάτων γλυκοφ νεροφ   

Ρόλεμοι  

Βελτίωςθ νοςοκομειακισ περίκαλψθσ  

φπανςθ του περιβάλλοντοσ  

Επιδθμίεσ  

Μείωςθ διακζςιμων αποκεμάτων τροφισ  

Ραρατεταμζνθ ξθραςία  

 
10. Να αντιςτοιχίςετε τισ προτάςεισ τθσ ςτιλθσ Ι με αυτζσ τθσ ςτιλθσ ΙΙ. 

 

11. Γιατί οι παρακάτω περιοχζσ είναι αραιοκατοικθμζνεσ; 

Περιοχέσ χάρτη Πιθανέσ αιτίεσ 

Β. Αφρικι  

Β. ωςία  

Γροιλανδία  

Αίγυπτοσ  

Δ. Κίνα  

Δ. Αυςτραλία  

Κ. Αφρικι  

Δυτικζσ πολιτείεσ ΗΡΑ  

Β. Καναδάσ  

Β. Βραηιλία  

 

  Ι    ΙΙ 

Πταν ο μζςοσ όροσ των παιδιϊν που γεννιοφνται από 

κάκε ηευγάρι είναι μικρότεροσ από 2, 
ο πλθκυςμόσ τθσ χϊρασ μζνει ςτακερόσ 

Πταν ο μζςοσ όροσ των παιδιϊν που γεννιοφνται από 

κάκε ηευγάρι είναι ίςοσ με 2, 
ο πλθκυςμόσ τθσ χϊρασ αυξάνεται 

Πταν ο μζςοσ όροσ των παιδιϊν που γεννιοφνται από 

κάκε ηευγάρι είναι μεγαλφτεροσ από 2, 
ο πλθκυςμόσ τθσ χϊρασ μειϊνεται 
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ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
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ΟΡΙΕΟΝΣΙΑ 

1 Η εηζξνή ηνπ λεξνύ κέζα ζηε γε 

4 
Όιν ην λεξό κηαο ιεθάλεο απνξξνήο θαηαιήγεη 
ζηελ θεληξηθή 

6 Ο κεγαιύηεξνο σθεαλόο ηεο γεο 

8 Ο θύθινο ηνπ λεξνύ 

10 
Σύπνο βιάζηεζεο πνπ ζπλαληάηαη θπξίσο ζηελ 
Αθξηθή 

11 
Ηιηθία ησλ πεηξσκάησλ πνπ ππνινγίδεηαη κε 
ξαδηνρξνλνιόγεζε 

13 Ο κεγαιύηεξνο ζε κήθνο πνηακόο ηεο γεο 

15 Η κεγαιύηεξε ιίκλε ηεο Αθξηθήο 

17 
Η θίλεζε ηνπ λεξνύ ζηελ επηθάλεηα ηνπ 
εδάθνπο 

19 
Έλα λεζηώηηθν ζρεκαηίδεηαη όηαλ ζπγθιίλνπλ 
δύν ιηζνζθαηξηθέο πιάθεο ζηα βάζε ησλ 
σθεαλώλ 

20 
Ράρεο πνπ απνηεινύληαη από ππνζαιάζζηα 
εθαίζηεηα 

21 ρεκαηίδεηαη ζπρλά ζηηο εθβνιέο ελόο πνηακνύ 

22 
Οη δνλήζεηο ηνπ εδάθνπο πνπ νθείινληαη ζηε 
ζξαύζε ησλ πεηξσκάησλ 

23 
Αληηπξνζσπεύεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ 
όγθνπ ηεο γεο 

24 
Σν ιησκέλν πέηξσκα πνπ βγαίλεη από έλα 
εθαίζηεην 

25 Η κεγαιύηεξε ιίκλε ηεο γεο 
 

ΚΑΘΔΣΑ 

1 
ην κέζν κηαο ιηζνζθαηξηθήο 
πιάθαο δεκηνπξγνύληαη ζεξκέο 

2 
Βύζηζκα ηνπ σθεάληνπ ππζκέλα κε 
απόηνκεο πιεπξέο 

3 
Γξακκή πνπ ελώλεη ηα ςειόηεξα 
ζεκεία κηαο ιεθάλεο απνξξνήο 

4 
Η κεγαιύηεξε ζε έθηαζε ζάιαζζα 
ηεο γεο 

5 
Λίκλεο πνπ δεκηνπξγνύληαη κε ηελ 
θαηαζθεπή θξαγκάησλ 

7 
Σύπνο βιάζηεζεο πνπ 
ραξαθηεξίδεηαη από ηελ απνπζία 
δέληξσλ 

9 
Οη κνξθέο κε ηηο νπνίεο ην λεξό 
πέθηεη ζηε γε 

11 
Σα απνκεηλάξηα θπηώλ θαη δώσλ 
πνπ έρνπλ δηαηεξεζεί ζε 
πεηξώκαηα 

12 Η "θαξδηά" ηεο γεο 

14 Ο ζρεκαηηζκόο νξνζεηξώλ 

16 
Νεζηώηηθν θξάηνο κε ηα 
πεξηζζόηεξα λεζηά 

18 Λέγεηαη αιιηώο ην ηξνπηθό δάζνο 
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