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

1

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

 
 

 
∆ιανέµεται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς   

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή για εµπορική ή άλλη χρήση 
 

Γεωγραφία Β΄ 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-Β-10-19-1 ∆ηλωτική γνώση αν και η διατύπωση είναι συµπλήρωσε…  
 

 
ΓΕ-Β-10-19-1  
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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 
 

 

 

ΓΕ-Β-10-18α  
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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 
 

ΓΕ-Β-10-1Α  

ΓΕ-Β-10-2-1  

 
ΓΕ-Β-10-1-2Αβ  δεν δόθηκε χάρτης δεν πρόκεται για απάντηση εφόσον δεν υπάρχει ερώτηση. 
Ατυχής διατύπωση   
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Ευχαριστούµε τους συναδέλφους που βοήθησαν στη δηµιουργία της «βιβλιοθήκης 
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∆ιανέµεται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς   

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή για εµπορική ή άλλη χρήση 
 

 
ΓΕ-Β-10-5-2   Υποβοήθηση της ανάκλησης πληροφοριών.  
 

ΓΕ-Β-10 -2-4  

ΓΕ-Β-10-22-1 
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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 
 

ΓΕ-Β-10-3-1  

ΓΕ-Β-10-3-2α   Τα όρια  της σύντοµης ;;; 
 

ΓΕ-Β-10-4-1  ατυχής διτύπωση  η εξήγηση του νοήµατος  

ΓΕ-Β-10-11-1 Α  
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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 
 

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

ένα/ 

Bloom κατηγορία  
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

 
ΓΕ-Β-10-12-3Α  

Να χρησιµοποιείστε το  χάρτη για να 
ζωγραφίσετε πάνω σε αυτόν περιοχές  της 
Ελλάδας όπου σπάνια θα  συµβαίνουν 
δυνατοί σεισµοί.     
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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 
 

µ
(µε ή χωρίς αιτιολόγηση επιλο

ενες εναλλακτικές απάντησης 
γών) 

3.      Επιλογή από προσφερό

Bloom κατηγορία  
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
 Από το σχολικό βιβλίο 

   

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

Bloom κατηγορία  
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  

ΓΕ-Β-10-3-2β    

ΓΕ-Β-10-15-1 
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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 
 

 

ΓΕ-Β-10-12-2Β  

ΓΕ-Β-10-8-1Α  

  

5.      Κρίσης Σωστό /Λάθος,  µε ή χωρίς αιτιολόγηση 

Bloom κατηγορία  
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

ΓΕ-Β-10-18-2α   
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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 
 

ΓΕ-Β-10-15-1  
 

 
ΓΕ-Β-10-2-1 
 

 
ΓΕ-Β-10-2-5  
 



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

10

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

 
 

 
∆ιανέµεται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς   

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή για εµπορική ή άλλη χρήση 
 

ΓΕ-Β-10-12-2 Αα  
 

ΓΕ-Β-10-22-1  
 

 
ΓΕ-Β-10-7-1  
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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 
 

 
ΓΕ-Β-10-8-1 Α  

ΓΕ-Β-10-11-1Α  
 

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

Bloom κατηγορία  
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
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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 
 

 

ΓΕ-Β-10-19-1  

ΓΕ-Β-10-2-2 
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∆ιανέµεται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς   

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή για εµπορική ή άλλη χρήση 
 

ΓΕ-Β-10-7-1  

ΓΕ-Β-10-8-1Α   
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∆ιανέµεται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς   

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή για εµπορική ή άλλη χρήση 
 

ΓΕ-Β-10-11-1Β  
 

ΓΕ-Β-10-22-1 
 

7.      Παραγωγή λόγου µε δοσµένες λέξεις/έννοιες/όρους 

Bloom κατηγορία  
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

 
ΓΕ-Β-10-2-5  
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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 
 

ΓΕ-Β-10-3-2α   
Να σχολιάστε το
κατοµύρια χρό

 νόηµα της φράσης  « Ο άνθρωπος εµφανίστηκε στη γη πριν περίπου 2-2,5 
νια.Αν προχωρήσουµε σε µια αναλογία και θεωρήσουµε την ηλικά της γης  ίση 

ε 45 χρόνια,  τότε ο .ανθρωπος θα έχει ηλικία µόλις τεσσάρων ωρών» Να χρησοµποιήσετε 
ε
µ
στοιχεία από το διάγραµµα και το κείµενο  που σας δίνονται. 
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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 
 

 
 
Χρησιµοποιώντας τις λέξεις   Θερµότητα, πυρήνας της γης,  µανδύας της γης,  ρεύµατα 
µεταφοράς,  ύλη, ενέργεια,  λιθοσφαιρικές πλάκες, να γράψεις µια παράγραφο για τη 
δηµιουργία των βουνών, των ηφαιστείων και τους σεισµούς.  
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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 
 

 
νόηση, από πλευράς µαθητών, των κριτηρίων βαθµόλόγησης  

ΓΕ-Β-10-12-2Αα   
Το β ερώτηµα καλεί σε παραγωγπη σχολίου. Τυπικό παράδειγµα ελέυθερης απόκρισης µε πιθανό
πρόβληµα την κατα
 
 
 

8.      Συµπλήρωσης κενών σε κείµενο 

Bloom κατηγορία  
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
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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 
 

ΓΕ-Β-10-15-1  

ΓΕ-Β-10-2-4 

ΓΕ-Β-10-2-5  ( Ενδιαφέρουσα παραλλαγή: δίνει τις λέξεις για να συµπληρώσουν)  

ΓΕ-Β-10-22-1  Ενδιαφέρουσα η  υπόµνηση   « .. να είναι επιστηµνονικά σωστές» 
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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 
 

ΓΕ-Β-10-5-1β  
 

ΓΕ-Β-10- 8-1 Α  

ΓΕ-Β-10-11-1 Α  
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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 
 

9.      Συµπλήρωση στηλών σε πίνακα 

Bloom κατηγορία  
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

ΓΕ-Β-10-15-1  

ΓΕ-Β-10-12-1 Α  
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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 
 

ΓΕ-Β-10-14-1 
 

ΓΕ-Β-10-3-1  
 

Ε-Β-10-5-1α   Γ
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Συνεργάτης: Κ. Μαρµαρινός  Γεωλόγος  
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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 
 

 
ΓΕ-Β-10-7-1  

10.   Ταξινόµηση σε πίνακα µε δοσµένο κριτήριο 

Bloom κατηγορία  
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

 

ΓΕ-10-12-2Βα   

ΓΕ-Β-10-2-2Αα  



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

ΓΕ-Β-10-2-1 
 

 
ΓΕ-Β-10-2-2 

ΓΕ-Β-10-2-3 



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

 ΓΕ-Β-10-11-1  
 

ΓΕ-Β-10-5-2    
 

11.   Οµαδοποίηση ή  ταξινόµηση µε ζητούµενο και το 
κριτήριο 

Bloom κατηγορία  
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
  

12.   Ολοκλήρωση εννοιολογικού χάρτη 

Bloom κατηγορία  
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
 

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

Bloom κατηγορία  
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 



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

ΓΕ-Β-10-15-1  

 
 

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

Bloom κατηγορία  Εφαρµογή 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 



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

ΓΕ-Β-10-18-2Β. Τα θέµατα συνοδεύονται από τον ανάλογο χάρτη 

  
 
 

 
ΓΕ-Β-10-10-1Βα Τα θέµατα συνοδεύονταν από Γεωφυσικό χάρτη. 
 



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

 
ΓΕ-Β-10-10-1Βα 

ΓΕ-Β-10-12-1Α       



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

 
 



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

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

 
 

 
∆ιανέµεται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς   

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή για εµπορική ή άλλη χρήση 
 

29

ΓΕ-Β-10-12-2-Αα ( α ερώτηµα)  
 
 

ΓΕ-Β-10-5-2  Μαζί µε τα θέµατα δόθηκε και ανάλογος πολιτικός χάρτης  
 



∆ιδασκαλία – Αξιολόγηση   Γεωγραφίας-Γεωλογίας  στην Β 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 
 

 

 
 
ΓΕ-Β-10-5-3  
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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 
 

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 
 
 

17.   Υπολογισµοί (1,2 βήµατα) Ασκήσεις Προβλήµατα 

Bloom κατηγορία  
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
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