
 ∆ιδασκαλία – Αξιολόγηση   Γεωγραφίας-Γεωλογίας  στην Α Γυµνασίου,  2009-2010 
Επιµέλεια: Ι.Α. Βλάχος Σχ. Σύµβουλος ΠΕ4 
Συνεργάτης: Κ. Μαρµαρινός  Γεωλόγος  

Ευχαριστούµε τους συναδέλφους που βοήθησαν στη δηµιουργία της «βιβλιοθήκης 

1

παραδειγµάτων»   
 

 
∆ιανέµεται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς   

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή για εµπορική ή άλλη χρήση 
 

Γεωγραφία Α΄ Γυµνασίου  

Παραδείγµατα κατηγοριών ερωτήσεων/ζητηµάτων στα 
θέµατα των ωριαίων εξετάσεων των τριµήνων.  
 
ΚΩ∆ΙΚΟΙ  ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ/ΖΗΤΗΜΆΤΩΝ  

 1.  Σύντοµη  γραπτή απάντηση, ανάκληση /έλεγχος 
δηλωτικής γνώσης. 

Bloom κατηγορία: Γνώση   
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

ΓΕ-Α-10-3-1 
 

 
 

ΓΕ-Α-10-6-1α  
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παραδειγµάτων»   
 

 
∆ιανέµεται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς   

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή για εµπορική ή άλλη χρήση 
 

ΓΕ-Α-10-10-3Β ( Έκταση της απάντησης;;)  
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παραδειγµάτων»   
 

 
∆ιανέµεται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς   

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή για εµπορική ή άλλη χρήση 
 

∆ιατύπωση : Τι γνωρίζετε  

η ερώτηση 4 υπάγεται στην κατηγορία εξήγηση λόγω άµεσου αιτήµατος  
«γιατί…»  
η ερώτηση 5 υπάγετε στην ανάκληση δηλωτικής διότι  ζητάει να αναφέρου
«λόγους πο

ν 
υ αιτιολογούν…»   
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4

παραδειγµάτων»   
 

 
∆ιανέµεται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς   

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή για εµπορική ή άλλη χρήση 
 

 
ΓΕ-Α-10-7-2Α 

 
ΓΕ-Α-10-8-1Αβ  

ΓΕ-Α-10-9-1Β  
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παραδειγµάτων»   
 

 
∆ιανέµεται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς   

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή για εµπορική ή άλλη χρήση 
 

ΓΕ-Α-10-11-2Α ( Υποερωτήµατα 1 και 2 Ποια η ενδεδειγµένη έκταση της ανάλυσης στο 2 
υποερώτηµα;)  ∆ιατύπωση  της 1 Τι γνωρίζετε  
 

ΓΕ-Α-10-11-2Αα  
∆ιατύπωση Τι γνωρίζετε  

 

ΓΕ-Α-10-14-1 Ανάκληση γνώσεων  για συµπλήρωση στοιχείων χάρτη. 

 
ΓΕ-Α-10-15-1 ( Η επιλογή των ρηµάτων δεν είναι η δόκιµη. Τα στοιχεία είναι ήδη 
«ονοµασµένα»  από την ορολογία και η χρησιµότητά τους µπορεί να είναι µεγάλη 
µικρή/περιορισµένη, κλπ στους χαρτογράφους και τους χρήστες των χαρτών. Στις εξετάσεις 
δε θα προσδιοριστεί η χρησιµότητα των χαρτών.  
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παραδειγµάτων»   
 

 
∆ιανέµεται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς   

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή για εµπορική ή άλλη χρήση 
 

 
ΓΕ-Α-10-16 -1Αα (∆ιατυπώσεις ερωτήσεων που θυµίζουν αγγλική γλώσσα ( αντιστροφή της 
θέσης του ρήµατος)   

 
Ακατάλληλη διτύπωση «Τι γνωρίζετε….»  

2.      Εξαγωγή συµπεράσµατος ή πρόβλεψης από 
δεδοµένα/ διάγραµµα ή  σχέδιο/χάρτη 

Bloom κατηγορία  
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

 

ΓΕ-Α-10-3-1 
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7

παραδειγµάτων»   
 

 
∆ιανέµεται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς   

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή για εµπορική ή άλλη χρήση 
 

ΓΕ-Α-10-13-1Α  
 
Απάντηση από τη µελέτη 
του χάρτη και όχι από 
µνήµης, περιστολή της 
ανάγκης για δηλωτική 
γνώση    . 

ΓΕ-Α-10-13-2Α  
Παραγωγή εξήγησης ( απάντηση σε γιατί) από στοιχεία που δίνονται σε χάρτες. 
Οι χάρτες είναι οι ίδιοι µε αυτού του προηγούµενου παραδείγµατος.( ΓΕ-Α-10-
13 1γ)  
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παραδειγµάτων»   
 

 
∆ιανέµεται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς   

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή για εµπορική ή άλλη χρήση 
 

 
ΓΕ-Α-10-17-1  καθοδήγηση παραγωγής πρόβλεψης και αιτιολόγησης 
 

ΓΕ-Α-10-17-1 καθοδήγηση παραγωγής πρόβλεψης και αιτιολόγησης 
 
 
 
 

3.      Επιλογή από προσφερόµενες εναλλακτικές 
απάντησης (µε ή χωρίς αιτιολόγηση επιλογών) 

Bloom κατηγορία  
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

ΓΕ-Α-13-3α
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9

παραδειγµάτων»   
 

 
∆ιανέµεται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς   

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή για εµπορική ή άλλη χρήση 
 

ΓΕ-Α-10-8-1Αα 

ΓΕ-1-10-19-1 

 

 
ΓΕ-Α-10-18-1 

 
ΓΕ-Α-10-21-2 
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ΓΕ-Α-10-21-3 ( ΤΟ ΕΡΏΤΗΜΑ Β)  

4.      Εξήγηση /αιτιολόγηση/δικαιολόγηση  φαινοµένου ή 
περιστατικού /κατάστασης 

Bloom κατηγορία  
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  

ΓΕ-Α-10-8-1Αβ 
 

ΓΕ-Α-10-11-2Α ( Το 3 υποερώτηµα ζητάει δικαιολόγηση)  

 
∆ιανέµεται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς   

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή για εµπορική ή άλλη χρήση 
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11

παραδειγµάτων»   
 

 
∆ιανέµεται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς   

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή για εµπορική ή άλλη χρήση 
 

ΓΕ-Α-10-11-2Αα  Η απάντηση στο γιατί (εξήγηση) στηρίζεται σε στοιχεία της 
(Α) και σε προσδιορισµό  της γεωγραφικής θέσης στο χάρτη που δίνεται για την 
απάντηση άλλης ερώτησης .  

 
ΓΕ-Α-10-13-1Α  Η δικαιολόγηση  µπορεί να υπερβεί την ανάκληση γνώσης  

 
Το 1ο υπο-ερώτηµα  ζητάει εξήγηση. 
Το 2ο ανάκληση δηλωτικής γνώσης  

ΦΕ-Α-10-22-1 (Ζητείται εξήγηση  στην 3η. )  
 
 

ΓΕ-Α-10-6-3α
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5.      Κρίσης Σωστό /Λάθος,  µε ή χωρίς αιτιολόγηση 

Bloom κατηγορία  
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
 

ΓΕ-Α-10-3-1 

ΓΕ-Α-10-6-1α  

ΓΕ-Α-10-15-1  Καλή υπέρβαση του διχοτοµικού και παραδοσιακού Σωστό-
Λάθος 
 

 
∆ιανέµεται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς   

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή για εµπορική ή άλλη χρήση 
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Απαγορεύεται η αναπαραγωγή για εµπορική ή άλλη χρήση 
 

13

ΓΕ-Α-10-15-2Αβ Στις εξετάσεις δόθηκε πιο ευκρινές αντίγραφο  Ιδέα που 
υπερβαίνει τα διχοτοµικά σωστό/λάθος και προωθεί την διαδικαστική γνώση για 
την στοιχειοθέτηση της κρίσης.  
 
 

ΓΕ-Α-10-17-1 καλή ιδέα καθοδήγησης της αιτιολόγησης  

 

 
∆ιανέµεται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς   
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παραδειγµάτων»   
 

 
∆ιανέµεται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς   

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή για εµπορική ή άλλη χρήση 
 

ΓΕ-1-10-17-1 καλή ιδέα διαφοροποίησης του «Σωστό-Λάθος»  
 

6.      Συσχετισµού συµβόλων µε έννοιες ή µεγεθών µε 
µονάδες ή περιγραφών µε όρους 

Bloom κατηγορία  
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

Ε-Α-10-6-2 
 
Γ
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Απαγορεύεται η αναπαραγωγή για εµπορική ή άλλη χρήση 
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ΓΕ-Α-10-6-3 

ΓΕ-Α-10-13-5Β  

ΓΕ-Α-10-18-1 
 
 

7.      Παραγωγή λόγου µε δοσµένες λέξεις/έννοιες/όρους 

Bloom κατηγορία  
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
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παραδειγµάτων»   
 

 
∆ιανέµεται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς   

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή για εµπορική ή άλλη χρήση 
 

 

8.      Συµπλήρωσης κενών σε κείµενο 

Bloom κατηγορία  
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

ΓΕ-Α-10-2-1α

ΓΕ-Α-10-6-3 

ΓΕ-Α-10-7-1Α Να δίνεται και η οδηγία για το που και πως θα γράψουν τις 
απαντήσεις  
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Απαγορεύεται η αναπαραγωγή για εµπορική ή άλλη χρήση 
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ΓΕ-Α-10-14-3Β  (Όλα τα ζητούµενα µε την ίδια διαδικασία : συπλήρωση .. Η 2 είναι στην 
κατηγορία πρόβλεψη ( αναµένεται…) µε ανάκληση στοιχείων από µνήµης.  
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παραδειγµάτων»   
 

 
∆ιανέµεται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς   

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή για εµπορική ή άλλη χρήση 
 

 
Πρωτότυπη ιδέα  
 
 

 
 

9.      Συµπλήρωση στηλών σε πίνακα 

Bloom κατηγορία  
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

Πληροφορίες που παρέχουν  
Χάρτες γενικής χρήσεις  Θεµατικοί χάρτες 
 
 
 
 

 

 
 
Εναλλακτικά µπορεί να γίνει πιο εστιασµένο πχ Χάρτης ανάγλυφου, πολιτικός 
χάρτης  
 



 ∆ιδασκαλία – Αξιολόγηση   Γεωγραφίας-Γεωλογίας  στην Α Γυµνασίου,  2009-2010 
Επιµέλεια: Ι.Α. Βλάχος Σχ. Σύµβουλος ΠΕ4 
Συνεργάτης: Κ. Μαρµαρινός  Γεωλόγος  

Ευχαριστούµε τους συναδέλφους που βοήθησαν στη δηµιουργία της «βιβλιοθήκης 

19
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∆ιανέµεται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς   

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή για εµπορική ή άλλη χρήση 
 

10.   Ταξινόµηση σε πίνακα µε δοσµένο κριτήριο 

Bloom κατηγορία  
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
Τοποθετείστε  στις στήλες τους µεγαλύτερους ποταµούς της κάθε ηπείρου 
 
Αφρική   Ν. Αµερική 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εναλλακτικά µπορεί ζητηθούν πόλεις/ οροσειρές, κλπ να δοθούν προς χρήση 
οι ανάλογοι χάρτες  της Αφρικής και της Νοτίου Αµερικής  

ΓΕ-Α-10-10-3Β ( Κατανοητότητα ζητούµενου;;;) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ∆ιδασκαλία – Αξιολόγηση   Γεωγραφίας-Γεωλογίας  στην Α Γυµνασίου,  2009-2010 
Επιµέλεια: Ι.Α. Βλάχος Σχ. Σύµβουλος ΠΕ4 
Συνεργάτης: Κ. Μαρµαρινός  Γεωλόγος  

Ευχαριστούµε τους συναδέλφους που βοήθησαν στη δηµιουργία της «βιβλιοθήκης 
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παραδειγµάτων»   
 

 
∆ιανέµεται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς   

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή για εµπορική ή άλλη χρήση 
 

11.   Οµαδοποίηση ή  ταξινόµηση µε ζητούµενο και το 
κριτήριο 

Bloom κατηγορία  
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
Επιλέξτε λέξεις ή συνδυασµούς που χωρίζονται µε κόµµατα  από αυτούς που 
υπάρχουν στο πλαίσιο ώστε να σχηµατίσετε δύο οµάδες 
 
 
 
Λιθόσφαιρα, εαρινή ισηµερία, εναλλαγή µέρας νύχτας, βιόσφαιρα, 4 εποχές,  
ατµόσφαιρα, θερινό ηλιοστάσιο, υδρόσφαιρα 

 
Ανάλογα µπορεί να επιλεγούν λέξεις-κεντρικές έννοιες άλλων ενοτήτων  

12.   Ολοκλήρωση εννοιολογικού χάρτη 

Bloom κατηγορία  
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
 

13.   Σειροθέτηση (αιτιακή, χρονική, κ.α) 

Bloom κατηγορία  
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

 
ΓΕ-Α-10-15-1 Πρωτότυπη ιδέα σειροθέτησης  

ΓΕ-Α-10-22-1 
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παραδειγµάτων»   
 

 
∆ιανέµεται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς   

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή για εµπορική ή άλλη χρήση 
 

14.   Αναγνώριση ή και χρήση σύµβασης της 
ονοµατοδοσίας έννοιας / συµβόλου, σε πίνακα/ χάρτη, κ.α. 

Bloom κατηγορία  Εφαρµογή 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

 
 
ΓΕ-Α-10-2-1β 
 



 ∆ιδασκαλία – Αξιολόγηση   Γεωγραφίας-Γεωλογίας  στην Α Γυµνασίου,  2009-2010 
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Ευχαριστούµε τους συναδέλφους που βοήθησαν στη δηµιουργία της «βιβλιοθήκης 
παραδειγµάτων»   

 

 
∆ιανέµεται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς   

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή για εµπορική ή άλλη χρήση 
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ΓΕ-Α-10-2-2α 
 

ΓΕ-Α-10-2-1α  (δίνεται φωτ/φο από πολιτικό χάρτη)  

ΓΕ-Α-1-5-3 (Αναγνώριση και χρήση τα ερωτήµατα Α,Β,Γ)   
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παραδειγµάτων»   
 

 
∆ιανέµεται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς   

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή για εµπορική ή άλλη χρήση 
 

 
ΓΕ-Α-10-15-2Αβ  Καλη ιδέα ελέγχου διαδικαστικής γνλωσης ( χρήση πυξίδας, 
προσανατολισµός). Θα  βελτίωνε κάποια  δήλωση  πχ ότι πετάµε µε ελικόπτερο 

ύµε πάνω στο οδικό δίκτυο πάνω από την Κόρινθο ή ανάλογη. ∆ιότι οδικώς θα κινηθο
που ….   
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παραδειγµάτων»   
 

 
∆ιανέµεται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς   

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή για εµπορική ή άλλη χρήση 
 

 
ΓΕ-Α-10-13-1Α   Καλή ιδέα ελέγχου διαδικαστικής γνώσης   
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παραδειγµάτων»   
 

 
∆ιανέµεται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς   

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή για εµπορική ή άλλη χρήση 
 

 
ΓΕ-Α-10-21-2  

 

 
ΓΕ-Α-10-21-2  (Αντιστροφή. Ευφής ιδέα) 
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παραδειγµάτων»   
 

 
∆ιανέµεται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς   

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή για εµπορική ή άλλη χρήση 
 

Ε-Α-10-21-3  Γ
 

ΓΕ-Α-1-21-3 (Αντιστροφή. Ευφής ιδέα)  
 

15.   Συσχετισµού προσώπων µε νόµους, ανακαλύψεις, 
ιστορικές περιόδους. 

Bloom κατηγορία  
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
 ∆εν περιέχονται στοιχεία για τέτοιες ερωτήσεις στο βιβλίο µαθητή της Α Γυµνασίου.  

16.   Παραγωγή ή ολοκλήρωση σχεδίου ή διαγράµµατος 

Bloom κατηγορία  
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
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παραδειγµάτων»   
 

 
∆ιανέµεται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς   

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή για εµπορική ή άλλη χρήση 
 

 

17.   Υπολογισµοί (1,2 βήµατα) Ασκήσεις Προβλήµατα 

Bloom κατηγορία  
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

 
 
ΓΕ-Α-10-6-1 

ΓΕ-Α-1-5-3 ( ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΤΟ ∆ ΕΡΏΤΗΜΑ)  
 

 
ΓΕ-Α-10-8-1Αβ  (ανάκληση σύµβασης και χρήση σε απλό λογαριασµό)  
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∆ιανέµεται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς   
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή για εµπορική ή άλλη χρήση 
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ΓΕ-Α-10-16-1Αβ  Η σύγκριση µε την οδική χιλιοµετρική  απόσταση δείχνει τη 

στόχος της συσχέτιση µε τον κόσµο της καθηµερινότητας που είναι ο απώτερος 
εκπαίδευσης  
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