
XAΡΤΕΣ

ΕΕππααννααλληηππττιικκόό  δδιιααγγώώννιισσμμαα  σστταα  μμααθθήήμμαατταα  ΑΑ11..11--ΑΑ11..55

11.. ΓΓιιααττίί  μμεε  ττηη  ββοοήήθθεειιαα  ττωωνν  γγεεωωγγρρααφφιικκώώνν  σσυυννττεεττααγγμμέέννωωνν  ππρροοσσδδιιοορρίίζζεεττααιι  ηη  γγεεωω--
γγρρααφφιικκήή  θθέέσσηη  εεννόόςς  ττόόπποουυ  σσττηηνν  εεππιιφφάάννεειιαα  ττηηςς  ΓΓηηςς;;

22.. ΓΓιιαα  ττηηνν  ππρρόότταασσηη  πποουυ  αακκοολλοουυθθεείί  κκύύκκλλωωσσεε  ττηη  σσωωσσττήή  ααππάάννττηησσηη..
Σε όλες τις χαρτογραφικές προβολές:
α. οι περιοχές κοντά στον Ισημερινό αναπαριστάνονται με μεγάλη ακρίβεια.
β. δεν υπάρχουν παραμορφώσεις της επιφάνειας της Γης.
γ. υπάρχει πρόβλημα στην αναπαράσταση της γήινης επιφάνειας με μεγάλη

ακρίβεια.
δ. ο βορράς είναι στο επάνω μέρος του χάρτη.

33.. ΧΧααρραακκττήήρριισσεε  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  ππρροοττάάσσεειιςς  μμεε  ττοο  γγρράάμμμμαα  ((ΣΣ)),,  αανν  εείίννααιι  σσωωσσττέέςς,,
κκααιι  μμεε  ττοο  γγρράάμμμμαα  ((ΛΛ)),,  αανν  εείίννααιι  λλααννθθαασσμμέέννεεςς::

α. Αν χρησιμοποιήσουμε δύο χάρτες με διαφορετικές 
κλίμακες για τη μέτρηση της απόστασης δύο σημείων, τότε 
η απόσταση των δύο σημείων στον χάρτη είναι διαφορετική.

β. Αν χρησιμοποιήσουμε δύο χάρτες με διαφορετικές 
κλίμακες για τη μέτρηση της απόστασης δύο σημείων, τότε 
η πραγματική απόσταση των δύο σημείων είναι διαφορετική.

γ. Το υπόμνημα μας βοηθάει να «διαβάσουμε» τον χάρτη.
δ. Τα χαρτογραφικά σύμβολα μπορεί να είναι μόνο σημεία.

44.. ΠΠοοιιοουυςς  χχάάρρττεεςς  οοννοομμάάζζοουυμμεε  γγεεννιικκήήςς  χχρρήήσσηηςς  κκααιι  πποοιιοουυςς  θθεεμμααττιικκοούύςς;;    ΝΝαα
δδοοθθοούύνν  ππααρρααδδεείίγγμμαατταα..

55.. ΑΑννττιισσττοοίίχχιισσεε  ττοο  εείίδδοοςς  ττοουυ  χχάάρρττηη  ττηηςς  ΑΑφφρριικκήήςς  ((11ηη  σσττήήλληη))  μμεε  ττηηνν  εερρώώττηησσηη
πποουυ  ττοονν  ααφφοορράά  ((22ηη  σσττήήλληη))::

1. Βλάστησης • •α. Υπάρχουν στην Αφρική άλλες έρημοι
εκτός από τη Σαχάρα;

2. Σεισμοτεκτονικός • •β. Σε ποιες περιοχές της Αφρικής 
σημειώνονται οι περισσότερες 
βροχοπτώσεις;

3. Βροχοπτώσεων • •γ. Πού αναπτύσσονται τα μεγάλα 
βοσκοτόπια που λέγονται σαβάνες;

4. Αναγλύφου • •δ. Πού σημειώνονται οι περισσότεροι 
σεισμοί;
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Από το βιβλίο Γεωλογία-Γεωγραφία Α΄ Γυμνασίου του Ά. Ασλανίδη.Για να δείτε το βιβλίο πατήστε εδώ.

http://www.patakis.gr/viewshopproduct.aspx?id=574623


ΑΑΠΠΑΑΝΝΤΤΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΤΤΑΑ  ΕΕΠΠΑΑΝΝΑΑΛΛΗΗΠΠΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΔΔΙΙΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ

Επαναληπτικό διαγώνισμα στα μαθήματα Α1.1-Α1.5

11.. Γιατί σε κάθε τόπο του πλανήτη διασταυρώνονται με μοναδικό συνδυασμό ένας
παράλληλος και ένας μεσημβρινός, δηλαδή δύο από τις νοητές, φανταστικές
γραμμές, στις οποίες έχει «διαιρεθεί» από τους ανθρώπους η Γη. Είναι αδύνα-
τον δύο διαφορετικοί τόποι να έχουν και ίδιο γεωγραφικό πλάτος και ίδιο γεω-
γραφικό μήκος. Επομένως η γεωγραφική θέση ενός τόπου προσδιορίζεται έγκυ-
ρα, με μοναδικότητα και με ακρίβεια.

22.. Το γ.
33.. α – Σ, β – Λ, γ – Σ, δ – Λ.
44.. Χάρτες γενικής χρήσης (ή γενικούς) ονομάζουμε εκείνους που διαθέτουν μεγά-

λη ποικιλία πληροφοριών, και γι’ αυτό τον λόγο χαρακτηρίζονται και από μεγά-
λη ποικιλία συμβόλων. Χάρτες γενικής χρήσης είναι οι τοπογραφικοί χάρτες, οι
χάρτες αναγλύφου, οι πολιτικοί χάρτες κ.ά.

Θεματικούς χάρτες ονομάζουμε εκείνους που παρουσιάζουν συνήθως ένα
συγκεκριμένο θέμα. Θεματικοί χάρτες είναι οι χάρτες βροχοπτώσεων, θερμο-
κρασιών, παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας κ.ά.

55.. 1 – γ, 2 – δ, 3 – β, 4 – α.
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