
 

A΄τάξη Γυμνασίου Περιστερίου 
             Δυνάμεις που διαμορφώνουν την επιφάνεια της γης    B  4.3                                          
 

    1. Ερωτήσεις σωστού -λάθους.   
 

                                
  ι) Οι ενδογενείς δυνάμεις αγριεύουν το ανάγλυφο της γης και οι εξωγενείς το κάνουν πιο 
ομαλό.                                                                                                                             Σ  - Λ 
                                                                                                                                           
  ιι) Όλοι οι σεισμοί προβλέπονται                                                                                   Σ  - Λ 
 
  ιιι) ανάμεσα σε δυο σεισμούς με το ίδιο  μέγεθος και   επίκεντρο , ισχυρότερος είναι αυτός με 
το μικρότερο εστιακό βάθος.                                                                                            Σ    Λ 
 
  Ιν) Οι εξωγενείς δυνάμεις  οφείλονται στην  κίνηση των  λιθοσφαιρικών πλακών         .Σ    Λ      
                                                              
     2) Συμπληρώστε κατάλληλα τα παρακάτω κενά                
       
  Α.  ( με χρήση  ενός ή και παραπάνω από  τα   παρακάτω σύμβολα)  
 
κόκκινο = σύγκλιση λιθοσφαιρικών πλακών 
 
μπλε απομάκρυνση των πλακών                                    
 και  πράσινο                              παράλληλη μετατόπιση των πλακών 
 
  ι. Οι σεισμοί γεννιούνται με ………………………………………………………….. 
 
  ιι ).Τα ηφαίστεια γεννιούνται  με ……………………………………………… 
 
  ιιι) Τα όρη και οι οροσειρές γεννιούνται με…………………………………. 
 
  Ιν  ( οι νησιωτικές αλυσίδες γεννιούνται με ………………………………………. 
 
 Β. Συνέπειες της κίνησης των λιθοσφαιρικών πλακών  είναι : 
 
     Ι) γέννηση και καταστροφή βουνών και ……….. 
 
     ΙΙ) Δημιουργία και εκρήξεις ……….. 
 
     ΙΙΙ) Δημιουργία …..   στο βυθό των ωκεανών. 
 
     ΙV) ωκεανών και …………… 
 
Γ. Η  Ελλάδα έχει πολλούς σεισμούς γιατί : 
  ι. έχει πολλά βουνά 
 
  ΙΙ.. βρίσκεται στα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών 
 
  ΙΙΙ. Έχει πολλά ηφαίστεια 
      
Δ. Τα ηφαίστεια όταν εκρήγνυνται : α. ελευθερώνουν  λάβα  
                                                         β. ελευθερώνουν δηλητηριώδη αέρια ,  
                                                         γ. δημιουργούν σεισμούς  
                                                         δ. όλα τα παραπάνω, 
 

Ε. Σεισμοί  δεν  μπορούν να συμβούν : 
 
  α. στα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών 



  β. στα ρήγματα 
 
  γ. στο μέσον μιας λιθοσφαιρικής πλάκας  
 
  δ. στα ενεργά ηφαίστεια 
 
3.    Να αντιστοιχίσεις  κάθε στοιχείο του  πίνακα Α με ένα  στοιχείο του  πίνακα Β. 
 
              Α                                                                               Β 
1 )  ηφαίστεια                                                           α) ενδογενείς δυνάμεις  
2)  κίνηση ανέμων     
3)  διάβρωση                                                            β) εξωγενείς δυνάμεις                                                                                                                                                                                                                                               
4)  σεισμοί                                                                                                                                            
5)  κίνηση νερού   
6)  σχηματισμός οροσειρών 
7)  μεταβολές της θερμοκρασίας 
    
4.   α. Ποιές δυνάμεις διαμορφώνουν την επιφάνεια της γης σε βάθος μεγάλων 
χρονικών περιόδων ; 
     β. Τι είναι οι  σεισμοί; 
 
5.    α.Mε βάση το παρακάτω κείμενο: 
 
Οι άνεμοι ,το νερό και οι διαφορές θερμοκρασίας   θρυμματίζουν βράχια, ξεγυμνώνουν και 
λειαίνουν επιφάνειες, μεταφέρουν υλικά από το ένα μέρος στο άλλο και αφήνουν τα υλικά 
σε άλλους τόπους δημιουργώντας νέα τοπία. 
Nα αντιστοιχίσετε κάθε ρήμα από τα παραπάνω με μια ή περισσότερες δράσεις από τις  
παρακάτω 
                                     Διάβρωση  ,             αποσάθρωση         και       απόθεση. 
 

β.   Να  αντιστοιχίσετε κάθε  φωτογραφία από τις παρακάτω με μια ή περισσότερες δράσεις 

από τις  παρακάτω      Διάβρωση  ,             αποσάθρωση         και       απόθεση. 
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Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα 
 
Ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A102/148/1058,3821 
 

   Και στον σύνδεσμο 

     http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3215 

Ο Καθηγητής της τάξης Μαυρογένης Κων/νος 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3215

