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ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΔΟΝΣΑΡΙΟΤ 

 

ΣΔΣΑΡΣΗ 05 ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

ΘΔΜΑΣΑ ΓΡΑΠΣΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΩΓΡΑΦΙΑ Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 

ΘΔΜΑ 1ο:  ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΔ ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ 

Α. Πνηα κεγέζε νλνκάδνληαη «ζπληεηαγκέλεο» ελόο ηόπνπ θαη ηη πξνζδηνξίδεηαη κε 

απηέο; 

Β. Να κεηαθέξεηε ζην γξαπηό ζαο ηνπο αξηζκνύο πνπ παξαηεξείηε ζηα θελά. Έπεηηα 

λα ηνπο αληηζηνηρίζεηε κε ηε ιέμε πνπ ζπκπιεξώλεη ζσζηά ην λόεκα θάζε πξόηαζεο 

(π.σ. 5 - μεζεμβπινόρ): 

Με ηνπο παξάιιεινπο πξνζδηνξίδεηαη ην γεσγξαθηθό ……………(1) ελόο ηόπνπ. Ο 

κεγαιύηεξνο παξάιιεινο νλνκάδεηαη …………………….……(2). Χσξίδεη ηε γήηλε 

ζθαίξα ζε δπν ………………………….(3). Ο πξώηνο κεζεκβξηλόο πεξλάεη από ην 

…………………………………….…………(4). 

 

ΘΔΜΑ 2ο: ΦΤΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Α. Πνηα ελόηεηα ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο νλνκάδεηαη Βηόζθαηξα; Τη γλσξίδεηε 

γηα απηήλ;  

Β. Η αηκόζθαηξα ηεο Γεο απνηειεί κηα από ηηο βαζηθόηεξεο αηηίεο ηεο ύπαξμεο ηεο 

δσήο ζηνλ πιαλήηε καο. Πώο νξίδεηαη ε αηκόζθαηξα; Πνηα είλαη ηα θπξηόηεξα αέξηα 

πνπ πεξηέρεη;   

 

ΘΔΜΑ 3ο: H ΑΣΜΟΦΑΙΡΑ 

Α. Να πεξηγξάςεηε δπν ζεκαληηθά νθέιε πνπ απνξξένπλ από ηελ ύπαξμε ηεο 

αηκόζθαηξαο. 

Β. Όπσο γλσξίδνπκε, ε ζεξκνθξαζία ηνπ πιαλήηε δηαθέξεη από πεξηνρή ζε πεξηνρή. 

Να απαξηζκήζεηε θαη λα ζρνιηάζεηε ζύληνκα ηνπο ηξεηο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ 

ηε ζεξκνθξαζία ελόο ηόπνπ.  

 

ΘΔΜΑ 4ο: Ο ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 

Α. Πνηα δηαδηθαζία νλνκάδνπκε «πδξνινγηθό θύθιν»;  

Β. Πνην θαηλόκελν νλνκάδνπκε «απνξξνή»; 

Γ. Πνην θαηλόκελν νξίδνπκε σο «εμάηκηζε-δηαπλνή»; 
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ΘΔΜΑ 5ο: ΣΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΣΗ ΓΗ 

Α. Πνην ηκήκα ηνπ εζσηεξηθνύ ηεο 

Γεο αληηπξνζσπεύεη ην κεγαιύηεξν 

πνζνζηό ηνπ όγθνπ ηεο; Πσο 

ζρεκαηίδεηαη ε ιηζόζθαηξα; 

Β. Πνην ηκήκα κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο ε «επηδεξκίδα ηεο 

Γεο» θαη γηαηί; 

Γ. Τη γλσξίδεηε γηα ηνλ ππξήλα ηεο 

Γεο; 

 

 

ΘΔΜΑ 6ο: Ο ΠΛΗΘΤΜΟ ΣΗ ΓΗ 

Ο πίλαθαο παξνπζηάδεη ηε κεηαβνιή ηνπ αξηζκνύ ησλ αλζξώπσλ ζηε Γε από ην 1650 

έσο ζήκεξα.  

 

 

 

 

 

Α. Η αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Γεο, όπσο κπνξείηε λα παξαηεξήζεηε, δελ ππήξμε 

νκαιή. Σε πνηα έηε εληνπίδεηε, κέζα από ην γξάθεκα, ηελ απόηνκε αύμεζε ηνπ 

πιεζπζκνύ ηεο γεο; 

Β. Μπνξείηε λα αλαθέξεηε δπν αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ζε ξαγδαία αύμεζε ηνπ 

πιεζπζκνύ; 

Γ. Πνηνο θιάδνο ηεο επηζηήκεο νλνκάδεηαη δεκνγξαθία; 
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ΘΔΜΑ 7ο: ΦΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Α. Πνηα πιηθά κέξε ηνπ πιαλήηε καο νλνκάδνληαη σο «θπζηθνί πόξνη»;  

Β. Σε πνηεο κεγάιεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνληαη νη πεγέο ελέξγεηαο αλάινγα κε ην αλ 

εμαληινύληαη ή όρη; 

Γ. Να αλαθέξεηε ηξεηο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηεο θαη δπν κε αλαλεώζηκεο πεγέο.  

 

ΘΔΜΑ 8ο: ΜΟΡΦΔ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Α. Πνηα κνξθή ελέξγεηαο νλνκάδεηαη αηνιηθή; Τη γλσξίδεηε γηα απηήλ; 

Β. Πνην είλαη ην θαύζηκν πνπ ζεσξείηαη θηιηθόηεξν απέλαληη ζην πεξηβάιινλ; 

Αλαπηύμηε.   

 

ΘΔΜΑ 9ο: ΗΛΙΚΙΑΚΔ ΠΤΡΑΜΙΓΔ 

Αξηζηεξά παξαηεξείηε ηελ ειηθηαθή ππξακίδα ησλ αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ θαη δεμηά 

απηή ησλ αλαπηπγκέλσλ. 

  

 

 

Α. Μπνξείηε λα αλαθέξεηε κηα ζπγθεθξηκέλε δηαθνξά κεηαμύ ησλ δπν απηώλ 

ππξακίδσλ; 

Β. Πνηα νκάδα ειηθηώλ θαίλεηαη κεγαιύηεξε ζε θάζε πεξίπησζε; Ο πιεζπζκόο ησλ 

αλαπηπζζόκελσλ ή ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ είλαη πην «γεξαζκέλνο»; 
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Γ. Σηηο αλαπηπζζόκελεο ή ζηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο γελληνύληαη πεξηζζόηεξα παηδηά; 

Πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη απηό; Να αλαθέξεηε θαη λα ζρνιηάζεηε ηηο θπξηόηεξεο 

αηηίεο.    

 

 

 

Οδεγίερ για ηοςρ εξεηαδόμενοςρ 

1. Τα ζέκαηα λα κελ ηα αληηγξάςεηε ζηελ θόιια ζαο. 

2. Να γξάςεηε ην νλνκαηεπώλπκό ζαο ζην επάλσ κέξνο ησλ 

θσηναληηγξάθσλ ακέζσο κόιηο παξαδνζνύλ. Κακία άιιε ζεκείσζε δελ 

επηηξέπεηε λα γξάςεηε. 

3. Καηά ηελ απνρώξεζή ζαο λα παξαδώζεηε καδί κε ηελ θόιια θαη ηα 

θσηναληίγξαθα. 

4. Να απαληήζεηε ζηεν κόλλα ζαρ ζηιρ έξι (6) από ηιρ εννιά (9) επωηήζειρ. 

5. Όιεο νη εξσηήζεηο είλαη ηζόβαζκεο. 

6. Γηάξθεηα εμέηαζεο: Γύν (2) ώξεο κεηά ηε δηαλνκή ησλ θσηναληηγξάθσλ. 

 

 

 

  Ο Γηεπζπληήο                                                                        Οη εηζεγεηέο 

 

 

                                                                                                 

                                                                                                          

 

                                                              

                                                                                                          

 


