
1η Ενότητα - Ελλάδα - Η χώρα μας               Δ’ Δημοτικού

Διαγώνισμα στη Μελέτη Περιβάλλοντος

Όνομα: ______________ Ημερομηνία: ___________

1) Συμπληρώνω τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις, αφού διαβάσω και τις παρενθέσεις που 
με βοηθούν.

Η Ελλάδα χωρίζεται σε νησιωτικά γεωγραφικά διαμερίσματα, τα οποία είναι (γράφω τα 

ονόματά τους): _______________________________________________________

__________________________________________________________________

και σε (γράφω την υπόλοιπη λέξη) ηπ___________ γεωγραφικά διαμερίσματα, τα οποία 

είναι (γράφω τα ονόματά τους): ___________________________________________

_________________________________________________________________ .

Το κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα χωρίζεται σε (γράφω την υπόλοιπη λέξη) ν______, που ο 

καθένας έχει πόλεις και (γράφω την υπόλοιπη λέξη) χ_____ .

2) Κυκλώνω τη σωστή απάντηση.

♦ Η Ελλάδα χωρίζεται σε ___ γεωγραφικά διαμερίσματα.
α) επτά β) έξι γ) εννιά

♦ Τα γεωγραφικά διαμερίσματα χωρίζονται στη νησιωτική Ελλάδα και στη(ν) ____ Ελλάδα.
α) Στερεά β) ηπειρωτική γ) ηπειροτική

♦ Ο νομός Θεσσαλονίκης έχει πρωτεύουσα τη _____ .
α) Θεσσαλία β) Μακεδονία γ) Θεσσαλονίκη
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♦ Κάθε νομός έχει πρωτεύουσα ____ του.
α) μία πόλη β) ένα χωριό

♦ Στην Κρήτη, πολλοί νομοί αποτελούν ένα νησί, ενώ στο μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης 
νησιωτικής Ελλάδας, κάθε νομός αποτελείται από ____ .

α) ένα νησί β) δύο νησιά γ) δύο ή περισσότερα νησιά

♦ Το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής, δηλαδή το Άγιο Όρος ____ .
α) ανήκει στο νομό Χαλκιδικής
β) είναι ξεχωριστό αυτοδιοίκητο τμήμα
γ) είναι κοντά στη Χαλκίδα

♦ Ένα φυσικό σύνορο είναι ____ .
α) το βουνό Όλυμπος β) η οροσειρά της Πίνδου

♦ Ένα γεωγραφικό διαμέρισμα είναι η ____ .
α) Θεσσαλονίκη β) Θεσσαλία γ) Θεσπρωτία

3) Διαβάζω προσεκτικά τις παρακάτω προτάσεις και σημειώνω στην παρένθεση Σ σε όσες 
είναι σωστές και Λ σε όσες είναι λανθασμένες.

♦ Το υπόμνημα ενός χάρτη είναι ίδιο σε όλους τους χάρτες (.......).
♦ Πρωτεύουσα του νομού Έβρου είναι η Αλεξανδρούπολη (.......).
♦ Η Κρήτη βρίσκεται βορειότερα από τη Στερεά Ελλάδα (.......).
♦ Το υπόμνημα ενός χάρτη μάς βοηθά να διαβάσουμε τον χάρτη (.......).
♦ Η Μακεδονία βρίσκεται στα δυτικά της Θράκης (.......).
♦ Η πρωτεύουσα κάθε νομού επιλέχθηκε επειδή είναι η ομορφότερη πόλη (.......). 
♦ Ο νομός Λέσβου έχει πρωτεύουσα τη Λέσβο (.......).
♦ Τα φυσικά σύνορα έχουν δημιουργηθεί από τους ανθρώπους για να χωρίζουν τα 
γεωγραφικά διαμερίσματα (.......).
♦ Ένας νομός της Θράκης είναι ο νομός Ροδόπης (.......).
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Νομός Πρωτεύουσα Γεωγραφικό διαμέρισμα

Κοζάνης Κοζάνη Μακεδονία

Φθιώτιδας

Ξάνθη

Λασιθίου

Πελοπόννησος

Αθήνα

Κομοτηνή

Κεφαλλονιάς

Κόρινθος

Μαγνησίας

Ιωάννινα

Κυκλάδων

Λιβαδειά

ν. Αιγαίου Πελάγους

Πιερίας

Φωκίδας

Λάρισας

4) Συμπληρώνω τον πίνακα, όπως στο παράδειγμα.
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5) Αντιστοιχίζω τον κάθε νομό με την πρωτεύουσά του και την κάθε πρωτεύουσα με το 
γεωγραφικό διαμέρισμα, στο οποίο ανήκουν, όπως στο παράδειγμα.

Νομός Πρωτεύουσα γεωγραφικό
διαμέρισμα

Πέλλας • • Μεσολόγγι • • Στ. Ελλάδα
Φλώρινας • • Έδεσσα • • Μακεδονία
Αιτωλοακαρνανίας • • Ηγουμενίτσα • • ν. Ιονίου
Χαλκιδικής • • Χαλκίδα   Πελάγους
Δωδεκανήσου • • Ρόδος • • ν. Αιγαίου 
Εύβοιας • • Καβάλα •    Πελάγους
Χανίων • • Χανιά • • Πελοπόννησος
Αχαΐας • • Φλώρινα • • Θεσσαλία
Άρτας • • Πάτρα • • Ήπειρος
Θεσπρωτίας • • Πολύγυρος • • Κρήτη
Καβάλας • • Άρτα • • Θράκη

6) Γράφω τι είναι τα φυσικά σύνορα και αναφέρω ένα παράδειγμα.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .

7) Γράφω τι είναι το υπόμνημα ενός χάρτη και σε τι μας βοηθάει.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .

8) Γράφω για ποιο λόγο η χώρα χωρίζεται σε νομούς.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .  
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