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Ενότητα 16 - Γεωλογία

ΕΝΟΤΗΤΑ 16 - ΓΕΩΛΟΓΙΑ
Κείµενο 1
Σύσταση και εξέλιξη της γης
Η δηµιουργία της γης, περιγράφεται από την επιστήµη της γεωλογίας µε τη βοήθεια µιας
θεωρίας που διατυπώνεται στα τέλη του 18ου αιώνα. Η θεωρία αυτή περιγράφεται από το
φιλόσοφο Kant και το µαθηµατικό Laplace. Σύµφωνα µ’ αυτούς, οι διάφοροι πλανήτες
σχηµατίστηκαν από τη συµπύκνωση κοσµικής ύλης ή σκόνης.

Αντίστοιχα δεχόµαστε πως η Γη προέρχεται από τη συµπύκνωση ύλης κάποιας αραιής
νεφέλης. Η ύλη αυτή, από τη διαρκή συµπύκνωσή της υπερθερµάνθηκε και έγινε
τελικά µια ρευστή και διάπυρη µάζα. Η µάζα αυτή ακτινοβολώντας κρύωνε συνεχώς,
µε αποτέλεσµα κάποια εποχή να καλυφθεί από ένα στερεό φλοιό, τη λιθόσφαιρα.
Γύρω από τη λιθόσφαιρα υπήρχε ένα αέριο περίβληµα υψηλής θερµοκρασίας, η
ατµόσφαιρα, η οποία αποτελούνταν από υδρατµούς και χηµικά στοιχεία σε αέρια
κατάσταση. Με το πέρασµα των αιώνων η θερµοκρασία της Γης µειωνόταν συνεχώς. Τα
αέρια της ατµόσφαιρας άρχισαν να υγροποιούνται και να πέφτουν πάνω της. Το
αποτέλεσµα ήταν να καλυφθεί η λιθόσφαιρα µε ένα υδάτινο περίβληµα, την
υδρόσφαιρα.
Καθώς η ψύξη στο εσωτερικό της Γης συνεχιζόταν, ο στερεός φλοιός συρρικνώθηκε
και σε ορισµένα σηµεία συγκεντρώθηκαν µάζες µικρότερης πυκνότητας. Αυτό είχε ως
συνέπεια τη δηµιουργία των ηπείρων.
Αιώνες αργότερα, µετά το σχηµατισµό των ηπείρων, οι θερµοκρασίες στην επιφάνεια της
Γης έγιναν ακόµα χαµηλότερες και εµφανίστηκε ελεύθερο οξυγόνο. Έτσι δηµιουργήθηκε
η βιόσφαιρα, η οποία εξελίσσεται µέχρι σήµερα και περιλαµβάνει το σύνολο των
έµβιων που ζουν στην ατµόσφαιρα, λιθόσφαιρα και υδρόσφαιρα.
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Σχήµα και φυσικές ιδιότητες της Γης
Αρχικά είχε διατυπωθεί η θεωρία ότι η Γη είχε σχήµα τετραέδρου, στις κορυφές του
οποίου ήταν συγκεντρωµένη η ξηρά! Όπως αποδείχθηκε αργότερα, εξαιτίας της
περιστροφής της γύρω από τον άξονά της, η Γη διαµορφώθηκε σε σφαίρα πιεσµένη
στους πόλους. Το σχήµα αυτό λέγεται «ελλειψοειδές από περιστροφή».
Από κατάλληλες µετρήσεις προέκυψε ότι η ακτίνα της Γης στον Ισηµερινό έχει µήκος
6378338m και η ακτίνα της Γης στους πόλους έχει µήκος 6356908m. Η µέση πυκνότητα
του στερεού φλοιού της Γης είναι 2.7 gr/m3, ενώ η µέση πυκνότητα ολόκληρης της Γης
είναι περίπου 5.52 gr/m3. Είναι φανερό ότι η περισσότερη µάζα της Γης είναι
συγκεντρωµένη στο εσωτερικό της.
Το γήινο µαγνητικό πεδίο αποτελείται από το µόνιµο µαγνητικό πεδίο κατά 94% και το
µεταβλητό µαγνητικό πεδίο κατά 6%. Το µόνιµο µαγνητικό πεδίο δηµιουργείται από την
ίδια τη Γη και οφείλεται στην περιστροφή των µεταλλικών στοιχείων της µάζας της γύρω
από τον άξονά της. Το µεταβλητό µαγνητικό πεδίο οφείλεται στο µαγνητικό πεδίο που
παράγει ο Ήλιος κατά την περιστροφή γύρω από τον άξονά του.
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γεωγραφικό πλάτος
γεωγραφικό µήκος

Σχετικά µε τη βαρύτητα της Γης, είναι γνωστό ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας (g)
µεταβάλλεται σε συνάρτηση µε το υψόµετρο και το γεωγραφικό πλάτος και
γεωγραφικό µήκος ενός τόπου. Συγκεκριµένα, στον Ισηµερινό, όπου το γεωγραφικό
πλάτος είναι 0ο, βρέθηκε ότι η τιµή του g είναι 9.780 m/sec2. Στους πόλους, όπου το
γεωγραφικό πλάτος είναι 90ο, η τιµή του g είναι 9.832 m/sec2.
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Ορολογία
Συµπύκνωση: αύξηση της πυκνότητας ενός σώµατος.
Π.χ. Προτιµώ συµπυκνωµένο γάλα στον καφέ, γιατί έχει πιο πλούσια γεύση.
Κοσµική (ύλη): η ύλη που αιωρείται στο διάστηµα στο χώρο µεταξύ των πλανητών.
Π.χ. Οι επιστήµονες πιστεύουν ότι δεν υπάρχει κενό στο διάστηµα, αλλά κοσµική ύλη.
Νεφέλη, νεφέλωµα: σύννεφο µεγάλης έκτασης.
Π.χ. Οι γαλαξίες, από µεγάλες αποστάσεις, φαίνονται σαν νεφελώµατα άστρων.
Υπερθερµαίνοµαι: θερµαίνοµαι σε πολύ υψηλή θερµοκρασία.
Π.χ. Ο φούρνος υπερθερµάνθηκε. Θα καεί η πίτα αν την βάλεις τώρα µέσα!
∆ιάπυρος: σώµα που βρίσκεται σε τόσο υψηλή θερµοκρασία ώστε είναι σε κατάσταση
καύσης.
Π.χ. Είχε πολύ υψηλό πυρετό. Το µέτωπό του ήταν διάπυρο.
Ακτινοβολώ: εκπέµπω φως.
Π.χ. Οι πυγολαµπίδες είναι έντοµα που ακτινοβολούν το βράδυ.
Φλοιός (της Γης): το ανώτερο στρώµα της επιφάνειας της Γης που περιλαµβάνει το
έδαφος και το υπέδαφος.
Π.χ. Συνήθως δεν τρώµε τους φλοιούς των φρούτων.
Λιθόσφαιρα: το στερεό στρώµα που αρχικά περιέβαλε τη Γη.
Π.χ. Η λιθόσφαιρα ήταν το πρώτο πράγµα που σχηµατίστηκε στη Γη.
Ατµόσφαιρα: το αέριο στρώµα που βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια της Γης.
Π.χ. Η ατµόσφαιρα σήµερα είναι µολυσµένη από καυσαέρια.
Υδρατµοί: µείγµα νερού σε αέρια και υγρή κατάσταση.
Π.χ. Πρέπει να έχει πολύ κρύο έξω. Το παράθυρο γέµισε υδρατµούς.
Υγροποιούµαι: µετατρέποµαι από αέριο σε υγρό.
Π.χ. Η βροχή δηµιουργείται από την υγροποίηση των αερίων που υπάρχουν στην
ατµόσφαιρα.
Υδρόσφαιρα: το περίβληµα νερού που δηµιουργήθηκε γύρω από τη λιθόσφαιρα κατά
το σχηµατισµό της Γης.
Π.χ. Κάποια χρονική περίοδο, όταν σχηµατίστηκε η υδρόσφαιρα, η Γη ήταν µόνο µια
απέραντη θάλασσα.
Συρρικνώνοµαι: µικραίνουν οι διαστάσεις µου.
Π.χ. Η Μαρία αδυνάτισε πολύ, µοιάζει να συρρικνώθηκε!
Πυκνότητα: ορίζεται ως το πηλίκο της µάζας ενός σώµατος προς τον όγκο του.
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Π.χ. Αν ένα σώµα έχει όγκο 5cm3 και µάζα 10 gr, τότε η πυκνότητά του θα είναι d = m/V
= 10/5 = 2 gr/cm3.
Βιόσφαιρα: το σύνολο των έµβιων όντων που υπάρχουν στη Γη.
Π.χ. Πολλά είδη της βιόσφαιρας απειλούνται µε εξαφάνιση, εξαιτίας της ρύπανσης του
περιβάλλοντος.
Έµβιος: που έχει τις ιδιότητες και τις λειτουργίες που συνιστούν το βιολογικό φαινόµενο
της ζωής.
Π.χ. Έµβια όντα. Έµβιοι οργανισµοί.
Τετράεδρο: στερεό γεωµετρικό σχήµα µε 4 έδρες ( επίπεδες πλευρές).
Π.χ. Ο κύβος είναι ένα συµµετρικό εξάεδρο.
Ελλειψοειδές από περιστροφή: σφαίρα πιεσµένη στα δύο απέναντι άκρα της.
Π.χ. Το αυγό µοιάζει µε ελλειψοειδές από περιστροφή, αλλά δεν είναι απόλυτα
συµµετρικό.
Μέση (τιµή): το άθροισµα των τιµών συγκεκριµένου µεγέθους δια του πλήθους των
τιµών που αθροίστηκαν.
Π.χ. Τα ύψη τριών παιδιών είναι: 1.50cm, 1.60cm και 1.65cm. Η µέση τιµή του ύψους
τους θα είναι: (1.50+1.60+1.65)/3 = 1.58cm.
Βαρύτητα: φυσικό φαινόµενο κατά το οποίο παρατηρείται έλξη µεταξύ των µαζών.
Π.χ. Αν αφήσουµε ένα αντικείµενο ελεύθερο, εκείνο θα πέσει λόγω βαρύτητας.
Επιτάχυνση της βαρύτητας: φυσικό µέγεθος που δείχνει πόσο γρήγορα αυξάνεται η
ταχύτητα ενός σώµατος καθώς κάνει ελεύθερη πτώση.
Π.χ. Σε κάθε πλανήτη, η επιτάχυνση της βαρύτητας έχει άλλη τιµή.
Υψόµετρο: απόσταση κάποιου σηµείου από την επιφάνεια της θάλασσας.
Π.χ. Η κορυφή του Ολύµπου βρίσκεται στο µεγαλύτερο υψόµετρο στην Ελλάδα.
Γεωγραφικό πλάτος: το µέγεθος που δείχνει την απόσταση ενός τόπου από τον
Ισηµερινό.
Π.χ. Το γεωγραφικό πλάτος στον Ισηµερινό είναι 0ο γιατί η απόστασή του από τον εαυτό
του είναι µηδενική.
Γεωγραφικό µήκος: το µέγεθος που δείχνει την απόσταση ενός τόπου από το
Γκρήνουιτς (Greenwich).
Π.χ. Το γεωγραφικό µήκος στο Γκρήνουιτς είναι 0ο γιατί η απόστασή του από τον εαυτό
του είναι µηδενική.
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Λεξιλόγιο
Αραιής: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης γενικής (αραιός-ή-ό)
Π.χ. Προβλέπεται αραιή συννεφιά που θα πυκνώσει το απόγευµα.
Κλίση:
αραιός
αραιού
αραιό
αραιέ

αραιή
αραιής
αραιή
αραιή

αραιό
αραιού
αραιό
αραιό

αραιοί
αραιών
αραιούς
αραιοί

αραιές
αραιών
αραιές
αραιές

αραιά
αραιών
αραιά
αραιά

Ρευστή: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (ρευστός-ή-ό)
Π.χ. Ο ρωσικός καφές σερβίρεται µε ένα κουτάλι ρευστή κρέµα γάλακτος.
Κλίση:
ρευστός
ρευστού
ρευστό
ρευστέ

ρευστή
ρευστής
ρευστή
ρευστή

ρευστό
ρευστού
ρευστό
ρευστό

ρευστοί
ρευστών
ρευστούς
ρευστοί

ρευστές
ρευστών
ρευστές
ρευστές

ρευστά
ρευστών
ρευστά
ρευστά

Περίβληµα: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (το
περίβληµα)
Π.χ. Σύµφωνα µε νέους νόµους, τα περιβλήµατα των προϊόντων πρέπει να περιέχουν
ανακυκλώσιµα υλικά.
Κλίση:
το περίβληµα
του περιβλήµατος
το περίβληµα
περίβληµα

τα περιβλήµατα
των περιβληµάτων
τα περιβλήµατα
περιβλήµατα

Περιστροφής: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης γενικής (η
περιστροφή)
Π.χ. Η εναλλαγή µεταξύ της ηµέρας και της νύχτας οφείλεται στην περιστροφή της Γης.
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οι περιστροφές
των περιστροφών
τις περιστροφές
περιστροφές

Μεταβλητό: επίθετο, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης
(µεταβλητός-ή-ό)
Π.χ. Οι άνεµοι στο Αιγαίο θα πνέουν ασθενείς µεταβλητοί έως µέτριοι.
Κλίση:
µεταβλητός
µεταβλητού
µεταβλητό
µεταβλητέ

µεταβλητή
µεταβλητής
µεταβλητή
µεταβλητή

µεταβλητό
µεταβλητού
µεταβλητό
µεταβλητό

µεταβλητοί
µεταβλητών
µεταβλητούς
µεταβλητοί

µεταβλητές
µεταβλητών
µεταβλητές
µεταβλητές

µεταβλητά
µεταβλητών
µεταβλητά
µεταβλητά
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Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Επιλέξτε το σωστό:
1. Το αέριο περίβληµα υψηλής θερµοκρασίας, που υπήρχε γύρω από τη λιθόσφαιρα,
είναι η ………………………… .
α) βιόσφαιρα
β) ατµόσφαιρα
2. Η κίνηση της Γης γύρω από τον Ήλιο λέγεται ………………………… .
α) πυκνότητα
β) περιστροφή
3. Η ………………………… είναι το τµήµα της γήινης σφαίρας, που περιλαµβάνει το
σύνολο των ζωντανών οργανισµών.
α) βιόσφαιρα
β) υδρόσφαιρα
4. Όλα τα σώµατα έλκουν το ένα το άλλο. Η δύναµη αυτή λέγεται ………………………… .
α) επιτάχυνση
β) βαρύτητα
5. Ο ………………………… χωρίζει τη γη σε βόρειο και νότιο ηµισφαίριο.
α) Ισηµερινός
β) Μεσηµβρινός

2. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη στο σωστό τύπο:

διάπυρος, υψόµετρο, υδρατµός, φλοιός, έµβιος

1. Το εξωτερικό στερεό περίβληµα της γης, γνωστό ως λιθόσφαιρα, αποτελείται από το
………………………… και το ανώτερο τµήµα του µανδύα.
2. Οι ………………………… δεν είναι παρά νερό σε αέρια µορφή.
3. Το υλικό που βγαίνει από τα ηφαίστεια είναι η λάβα, µια ρευστή και
………………………… µάζα.
4. Κύριο αντικείµενο των Βιοφυσικών επιστηµόνων είναι η διερεύνηση των φυσικών
διαδικασιών που εξελίσσονται στους ………………………… οργανισµούς.
5. Σε ………………………… πάνω από 8000µ., η διάρκεια επιβίωσης ενός ανθρώπινου
οργανισµού µειώνεται δραµατικά.
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Ασκήσεις Κατανόησης
1. Σωστό ή λάθος;
1.
2.
3.
4.

Όπως οι άλλοι πλανήτες, η Γη σχηµατίστηκε από την αραίωση κοσµικής ύλης.
Η εξέλιξη της Γης µπορεί να χαρακτηριστεί από µια συνεχή ψύξη στο εσωτερικό της.
Η Γη έχει σχήµα τετραέδρου.
Το µόνιµο µαγνητικό πεδίο δηµιουργείται από τα µεταλλικά στοιχεία που ρέουν στη
µάζα της Γης.
5. Η επιτάχυνση της βαρύτητας εξαρτάται και από το ύψος ενός τόπου.

2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
1. Η συνολική υδάτινη µάζα στην επιφάνεια της γης είναι ………………………… .
α) η ατµόσφαιρα
β) η υδρόσφαιρα
2. Η υγροποίηση των αέριων της ατµόσφαιρας οφείλεται στην ………………………… της
θερµοκρασίας της Γης.
α) αύξηση
β) µείωση
3. Η ακτίνα της Γης στον Ισηµερινό είναι ………………………… από την ακτίνα της Γης
στους πόλους.
α) µεγαλύτερη
β) µικρότερη
4. Το γεωγραφικό ………………………… προσδιορίζει την απόσταση των διάφορων τόπων
από τον Ισηµερινό.
α) µήκος
β) πλάτος
5. Αν ένα αντικείµενο εκτελεί ελεύθερη πτώση κοντά στους πόλους, η ταχύτητά του θα
αυξάνεται µε ρυθµό ………………………… για κάθε δευτερόλεπτο της πτώσης του.
α) 9.78 m/sec2
β) 9.83 m/sec2
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Κείµενο 2
Ισοστασία «Το σταθερό έδαφος»
Σπύρος:
Γιάννης:
Σπύρος:

Γιάννης:
Σπύρος:
Γιάννης:

Σπύρος:
Γιάννης:

Σπύρος:
Γιάννης:
Σπύρος:
Γιάννης:

Σπύρος:
Γιάννης:

Σπύρος:
Γιάννης:
Σπύρος:
Γιάννης:

Σπύρος:

Ευτυχώς, σε πέντε λεπτά θα βρεθούµε στο λιµάνι.
∆ε σ’ άρεσε το ταξίδι; Ο καθένας, βέβαια, έχει τα δικά του γούστα.
Εγώ πάντως το ευχαριστήθηκα!
Τι να ευχαριστηθώ; Ούτε να περπατήσω δεν µπορούσα στο
κατάστρωµα. Όλο πέρα-δώθε πήγαινα. Από τώρα και ύστερα,
Γιάννη µου, θα συναντιόµαστε µόνο στην ξηρά. Ανυποµονώ να
πατήσω σε στέρεο έδαφος.
Κι όµως, το έδαφος δεν είναι κάτι τόσο σταθερό όσο νοµίζεις. Κι
αυτό επιπλέει.
Επιπλέει το έδαφος; Μου φαίνεται πως σε πείραξε το ταξίδι!
Αυτή η ιδέα υπάρχει από πολύ παλιά. Τα βουνά δηλαδή δεν είναι
απλώς µάζες κολληµένες σε έναν αµετακίνητο στερεό φλοιό.
Επιπλέουν και ισορροπούν πάνω σε ένα ρευστό µέσο.
Και τα βουνά επιπλέουν;
Κορόιδευε όσο θες! Μάλιστα το 1889, ένας αµερικανός γεωλόγος,
ο Dutton, χρησιµοποίησε τον όρο «ισοστασία» για να µελετήσει
ακριβώς αυτό.
Τι ήθελε να µελετήσει; Πόσο επιπλέουν τα βουνά;
Ακριβώς. Το πόσο επιπλέουν καθορίζει και το ύψος τους.
Και τι είναι η ισοστασία; ∆εν ξέρω τίποτα για αυτή την υπόθεση.
Φαντάσου ένα σώµα που είναι στο νερό. Όταν το βάρος του και
η άνωση που δέχεται είναι ίσες δυνάµεις, τότε το σώµα βρίσκεται
σε κατάσταση ισορροπίας και αναδύεται σε κάποιο ύψος,
ανάλογα µε το µέγεθός του.
Και αυτό έχει καµία σχέση µε τα βουνά;
Ισοστασία είναι η αντίστοιχη κατάσταση ισορροπίας των
εκτεταµένων κοµµατιών του φλοιού της Γης. Αυτά τα κοµµάτια
επιπλέουν και ισορροπούν στη ρευστή διάπυρη µάζα του
εσωτερικού της Γης. Τα κοµµάτια αυτά, ανάλογα µε το µέγεθος
και την πυκνότητά τους, υψώνονται σε διαφορετικά επίπεδα και
εµφανίζονται στην επιφάνεια σαν οροσειρές, οροπέδια,
πεδιάδες ή θαλάσσιοι πυθµένες.
Ωραία λοιπόν, αφού ισορροπήσουν, δεν µένουν σταθερά για
πάντα;
Θα µπορούσαν, αν έµεναν σταθερές και οι συνθήκες ισορροπίας
τους.
Και γιατί να αλλάξουν;
Σκέψου τις διαβρώσεις που συµβαίνουν στη λιθόσφαιρα και τη
µεταφορά υλικών στην υδρόσφαιρα. Τότε, τα κοµµάτια του
φλοιού της Γης µετακινούνται µέχρι να δηµιουργηθεί νέα
ισορροπία.
Μάλιστα! Ότι ανεβοκατεβαίνουν τα βουνά και οι πεδιάδες δεν το
είχε φανταστεί ποτέ κανείς!
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∆εν ανεβοκατεβαίνουν µόνο. Οι λιθοσφαιρικές πλάκες, τα
κοµµάτια του στερεού φλοιού της γης, µετατοπίζονται και πάνω
στην επιφάνεια.
Τι εννοείς µετατοπίζονται;
Μπορούν και ολισθαίνουν επάνω στα στρώµατα του µανδύα, το
κοµµάτι του εσωτερικού της Γης κάτω από το στερεό φλοιό.
∆ηλαδή, µπορεί καµιά φορά να έχουµε µόνο ένα κοµµάτι στεριάς
χωρίς νησιά;
Λίγο δύσκολο. Η κίνηση αυτή µπορεί να είναι συγκλίνουσα,
αποκλίνουσα ή εφαπτοµενική, δηλαδή κατά µήκος των
επιφανειών επαφής δύο πλακών.
∆ηλαδή, τώρα που µιλάµε, θα αποµακρυνθεί το λιµάνι;
Μην ανησυχείς! Για να µετακινηθεί µια πλάκα λίγα εκατοστά
χρειάζεται ολόκληρο χρόνο!
Όλα αυτά µε ζαλίζουν! Ξέρεις αν υπάρχει κανένα φαρµακείο εδώ
κοντά; Θα χρειαστώ µερικές ασπιρίνες…

οροσειρά

πεδιάδα
βουνό
οροπέδιο
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Ορολογία
Επιπλέω: ισορροπώ στην επιφάνεια ενός υγρού χωρίς καµία βοήθεια.
Π.χ. Ο άνθρωπος µπορεί να επιπλέει στη θάλασσα, αλλά βυθίζεται στην πισίνα.
Βάρος: η δύναµη µε την οποία η Γη έλκει τα υλικά σώµατα.
Π.χ. Μην ζυγιστείς στον Πλούτωνα! Θα δεις µεγαλύτερο βάρος στη ζυγαριά!
Άνωση: η δύναµη που ασκεί ένα υγρό σε ένα σώµα που βρίσκεται µέσα σ’ αυτό και
είναι αντίθετη του βάρους του.
Π.χ. Η άνωση που δέχεται ο άνθρωπος στη θάλασσα είναι µεγαλύτερη απ’ αυτή που
δέχεται όταν είναι στην πισίνα.
Αναδύοµαι: βγαίνω από τη θάλασσα.
Π.χ. Ο µύθος λέει ότι η θεά Αφροδίτη αναδύθηκε από τη θάλασσα, µέσα από ένα µεγάλο
όστρακο.
Ανάλογα: δύο µεγέθη «α» και «β» ονοµάζονται ανάλογα όταν ισχύει µεταξύ τους η
σχέση: α = κ x β, όπου «κ» είναι µία σταθερά τιµή.
Π.χ. Το βάρος ενός σώµατος είναι ανάλογο της µάζας του, γιατί ισχύει η σχέση β= m x g,
όπου «g» είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας.
Εκτεταµένος: αυτός που έχει µεγάλη έκταση.
Π.χ. Η πυρκαγιά προκάλεσε εκτεταµένες ζηµιές.
Οροσειρά: σειρά από όρη.
Π.χ. Η Πίνδος είναι η µεγαλύτερη οροσειρά της Ελλάδας.
Οροπέδιο: πεδιάδα που βρίσκεται πάνω σε όρος.
Π.χ. Οι ορειβάτες κατασκήνωσαν στο οροπέδιο για να ξεκουραστούν.
Πεδιάδα: µεγάλη και οµαλή έκταση εδάφους.
Π.χ. Στις πεδιάδες καλλιεργούνται σιτηρά.
∆ιάβρωση: καταστροφή, αλλοίωση ενός σώµατος µε το πέρασµα του χρόνου.
Π.χ. Η σπηλιά που έχει ο βράχος, δηµιουργήθηκε από τη διάβρωσή του από το νερό.
Μανδύας: εσωτερικό τµήµα της Γης µεταξύ της λιθόσφαιρας και του πυρήνα της.
Π.χ. Ο µανδύας ξεκινάει 120km κάτω από την επιφάνεια της Γης και συνεχίζεται σε
βάθος 1500km περίπου.
Συγκλίνουσα κίνηση: κίνηση κατά την οποία δύο ή περισσότερα σώµατα πλησιάζουν.
Π.χ. Οι απόψεις µας συγκλίνουν. Σχεδόν συµφωνούµε.
Αποκλίνουσα κίνηση: κίνηση κατά την οποία δύο ή περισσότερα σώµατα
αποµακρύνονται.
Π.χ. Τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης αποκλίνουν από τις πειραµατικές µετρήσεις.
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Εφαπτοµενική κίνηση: κίνηση κατά την οποία δύο ή περισσότερα σώµατα κινούνται
κατά µήκος της επιφάνειας επαφής τους.
Π.χ. Μετά το τρακάρισµα τα δύο αυτοκίνητα κινήθηκαν εφαπτοµενικά.

Λεξιλόγιο
Κατάστρωµα: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (το
κατάστρωµα)
Π.χ. Οι επιβάτες ανέβηκαν στο κατάστρωµα για να δουν τη θέα.
Κλίση:
το κατάστρωµα
του καταστρώµατος
το κατάστρωµα
κατάστρωµα

τα καταστρώµατα
των καταστρωµάτων
τα καταστρώµατα
καταστρώµατα

Θα συναντιόµαστε: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου µέλλοντα συνεχούς, φωνής
παθητικής, προσώπου α΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας β’ (συναντιέµαι)
Π.χ. Θα συναντηθούµε στις έξι ακριβώς στο γνωστό σηµείο!
Αρχικοί χρόνοι: συναντιέµαι, συναντιόµουν, θα συναντιέµαι,
συναντήθηκα, έχω συναντηθεί, είχα συναντηθεί, θα έχω συναντηθεί
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Ισορροπούν: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ’, αριθµού ενικού, συζυγίας β’ (ισορροπώ)
Π.χ. Ο ακροβάτης ισορροπεί στο σχοινί και όλοι κοιτάζουν ενθουσιασµένοι.
Αρχικοί χρόνοι: ισορροπώ, ισορροπούσα, θα ισορροπώ, θα ισορροπήσω, ισορρόπησα,
έχω ισορροπήσει, είχα ισορροπήσει, θα έχω ισορροπήσει

Πυθµένες: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης ονοµαστικής
(ο πυθµένας)
Π.χ. Τα νερά της θάλασσας ήταν τόσο καθαρά, ώστε φαινόταν ο πυθµένας.
Κλίση:
ο πυθµένας
του πυθµένα
τον πυθµένα
πυθµένας

οι πυθµένες
των πυθµένων
τους πυθµένες
πυθµένες

Θα αποµακρυνθεί: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου
µέλλοντα απλού, φωνής παθητικής, προσώπου γ’,
συζυγίας α’ (αποµακρύνοµαι)
Π.χ. Ο µικρός αποµακρύνεται συνέχεια από κοντά µου
και φοβάµαι ότι θα τον χάσω.
Αρχικοί χρόνοι: αποµακρύνοµαι, αποµακρυνόµουν, θα
αποµακρύνοµαι, θα αποµακρυνθώ, αποµακρύνθηκα,
έχω αποµακρυνθεί, είχα αποµακρυνθεί, θα έχω
αποµακρυνθεί
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Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη στο σωστό τύπο:

εκτεταµένος, βάρος, οροσειρά, διάβρωση, βάρος, επιπλέω, οροπέδιο

1. Τα θεµέλια του Παρθενώνα δε διατρέχουν κίνδυνο σοβαρών ............................... .
2. Οι βόρειες και οι νότιες ............................... πλησιάζουν µεταξύ τους και
σχηµατίζουν διάφορα ............................... .
3. Η αρχή του Αρχιµήδη λέει ότι ένα σώµα βυθισµένο µέσα σε ένα υγρό χάνει από το
............................... του όσο είναι το ............................... του υγρού που
εκτοπίζει.
4. Αυτή η ορεινή περιοχή αποτελείται από απότοµα βράχια και κορυφές όπως επίσης και
από ............................... βοσκότοπους.
5. Πολλά θαλασσοπούλια πεθαίνουν λόγω των πλαστικών και των σκουπιδιών που
............................... στην επιφάνεια της θάλασσας.

2. Συνδέστε τις λέξεις µε τους ορισµούς:

άνωση, πλάκα, πεδιάδα, µανδύας, ισοστασία

1. πεδινή έκταση
2. παχύ και ηµίρρευστο στρώµα
που βρίσκεται κάτω από το στερεό φλοιό της Γης
3. κατάσταση ισορροπίας
4. ώθηση προς τα πάνω
5. οµαλή και πλατιά επιφάνεια γης
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Ασκήσεις Κατανόησης
1. Σωστό ή λάθος;
1. Τον Γιάννη τον πείραξε το ταξίδι.
2. Με τον όρο ισοστασία εννοούµε την κατάσταση ισορροπίας των
φλοιού της Γης.
3. Οι συνθήκες ισορροπίας µένουν σταθερές για πάντα.
4. Στο µέλλον δεν θα έχουµε νησιά.
5. Παρατηρούνται διαφορετικά είδη κίνησης λιθοσφαιρικών πλακών.

κοµµατιών του

2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
1. Οι λιθοσφαιρικές πλάκες …………………………… .
α) βρίσκονται σε διαρκή κίνηση
β) µένουν σταθερές
2. …………………………… είναι το κοµµάτι του εσωτερικού της Γης κάτω από το στερεό
φλοιό.
α) ο θαλάσσιος πυθµένας
β) ο µανδύας
3. Οι οροσειρές σχηµατίζονται …………………………… .
α) γιατί οι κινούµενες πλάκες υψώνονται και εµφανίζονται στην επιφάνεια της Γης
β) γιατί οι κινούµενες πλάκες αποµακρύνονται η µια από την άλλη
4. Η κατάσταση ισορροπίας δηµιουργείται όταν η δύναµη της άνωσης σε ένα βυθισµένο
αντικείµενο είναι …………………………… µε το βάρος του.
α) µικρότερη
β) ίση
5. Όταν µια πλάκα πλησιάζει την άλλη µιλάµε για …………………………… .
α) συγκλίνουσα κίνηση
β) αποκλίνουσα κίνηση
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Γραµµατική
α. Θεωρία
Μέλλοντας απλός παθητικής φωνής
Ο απλός µέλλοντας είναι ο χρόνος που παρουσιάζει µια πράξη που θα γίνει στο µέλλον
χωρίς συνέχεια ή επανάληψη. Ο µέλλοντας της παθητικής φωνής σχηµατίζεται ως εξής:
καταλήξεις
στον
ενεστώτα

απλός
µέλλοντας
ενεργητικής

απλός
µέλλοντας
παθητικής

-ζω
-νω☺
-θω

-σω

-στώ

-ζω
-(σ)κω
-γω
-γγω
-χω
-χνω
-ττω

-ξω

παράδειγµα
σκουπίζω - θα σκουπίσω / σκουπίζοµαι - θα σκουπιστώ
κλείνω - θα κλείσω / κλείνοµαι - θα κλειστώ
πείθω - θα πείσω / πείθοµαι - θα πειστώ
κοιτάζω - θα κοιτάξω / κοιτάζοµαι - θα κοιταχτώ
διδάσκω - θα διδάξω / διδάσκοµαι - θα διδαχτώ
ανοίγω - θα ανοίξω / ανοίγοµαι - θα ανοιχτώ
σφίγγω - θα σφίξω / σφίγγοµαι - θα σφιχτώ
ελέγχω - θα ελέγξω / ελέγχοµαι - θα ελεγχθώ
φτιάχνω - θα φτιάξω / φτιάχνοµαι - θα φτιαχτώ
κηρύττω - θα κηρύξω / κηρύττοµαι - θα κηρυχθώ

-χτώ
(-χθώ)

-ψω

-φτώ
(-φθώ)

εγκαταλείπω - θα εγκαταλείψω / εγκαταλείποµαι - θα
εγκαταλειφτώ
καλύπτω - θα καλύψω / καλύπτοµαι - θα καλυφτώ
ράβω - θα ράψω / ράβοµαι - θα ραφτώ
βάφω - θα βάψω / βάφοµαι - θα βαφτώ

-εύω

-έψω

-ευτώ

παντρεύω - θα παντρέψω / παντρεύοµαι - θα παντρευτώ

-αύω

-άψω

-αυτώ

αναπαύοµαι – θα αναπαυτώ

-πω
-πτω
-βω
-φω

Κλίνεται ως εξής:
α΄ συζυγία

β΄ συζυγία
α΄ τάξη

θα
θα
θα
θα
θα
θα
☺

διαβαστ
διαβαστ
διαβαστ
διαβαστ
διαβαστ
διαβαστ

-

ώ
είς
εί
ούµε
είτε
ούν (ε)

θα
θα
θα
θα
θα
θα

αγαπηθ
αγαπηθ
αγαπηθ
αγαπηθ
αγαπηθ
αγαπηθ

-ώ
- είς
- εί
- ούµε
- είτε
- ούν (ε)

β΄ τάξη

θα
θα
θα
θα
θα
θα

οδηγηθ
οδηγηθ
οδηγηθ
οδηγηθ
οδηγηθ
οδηγηθ

-

ώ
είς
εί
ούµε
είτε
ούν (ε)

Μόνο τα: κλείνω, πιάνω, σβήνω σχηµατίζουν µέλλοντα παθητικής φωνής σε -στώ. Όλα τα
υπόλοιπα ρήµατα σχηµατίζουν σε -θώ (πληρώνω - πληρώνοµαι - θα πληρωθώ).
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Παρατηρήσεις:
1. Υπάρχουν ρήµατα που δεν ακολουθούν κανόνες στον σχηµατισµό του µέλλοντα.
Τέτοια είναι:
ρήµα

απλός
µέλλοντας

ρήµα

απλός
µέλλοντας

ακούω - ακούγοµαι

θα ακουστώ

πλένω - πλένοµαι

θα πλυθώ

βάζω

θα βαλθώ

επιστρέφω - επιστρέφοµαι

θα επιστραφώ

βλέπω - βλέποµαι

θα ειδωθώ
(θα ιδωθώ)

δίνω - δίνοµαι

θα δοθώ

βρέχω - βρέχοµαι

θα βραχώ

ζεσταίνω - ζεσταίνοµαι

θα ζεσταθώ

βρίσκω - βρίσκοµαι

θα βρεθώ

καίω - καίγοµαι

θα καώ

κόβω - κόβοµαι

θα κοπώ

προσφέρω - προσφέροµαι

θα προσφερθώ

λέω - λέγοµαι

θα ειπωθώ

στέλνω - στέλνοµαι

θα σταλθώ

µαθαίνω - µαθαίνοµαι

θα µαθευτώ

τρώω - τρώγοµαι

θα φαγωθώ

παίρνω - παίρνοµαι

θα παρθώ

2. Τα ρήµατα της β΄ συζυγίας σχηµατίζουν τον µέλλοντα ως εξής:

µέλλοντας
ενεργητικής φωνής

µέλλοντας
παθητικής φωνής

-ησω
-ασω
-εσω
-αξω
-ηξω

-ηθώ
-αστώ
-εθώ
-αχτώ
-ηχτώ

παράδειγµα

απαντάω - θα απαντήσω - θα απαντηθώ
γελάω - θα γελάσω - θα γελαστώ
αφαιρώ - θα αφαιρέσω - θα αφαιρεθώ
πετάω - θα πατάξω - θα πεταχτώ
τραβάω - θα τραβήξω - θα τραβηχτώ
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Αόριστες αντωνυµίες
Λέγονται οι αντωνυµίες που τις χρησιµοποιούµε για κάτι ή κάποιον,
που δεν το ονοµάζουµε, γιατί δεν το ξέρουµε ή γιατί δε θέλουµε.

Από µορφολογική άποψη οι αόριστες αντωνυµίες µπορούν να είναι άκλιτες και κλιτές.
Άκλιτες είναι:

τίποτε / τίποτα
κάτι
κάθε
καθετί
(ο, η, το) δείνα / (ο, η, το) τάδε

Κλιτές είναι:
1. οι αόριστες αντωνυµίες που κλίνονται µόνο στον ενικό:
κανένας (κανείς), καµία (καµιά), κανένα
καθένας, καθεµία (καθεµιά), καθένα
2. οι αόριστες αντωνυµίες που κλίνονται µόνο στον πληθυντικό:
µερικοί, µερικές, µερικά
3. οι αόριστες αντωνυµίες που κλίνονται και στους δύο αριθµούς:
κάποιος, κάποια, κάποιο κάµποσος, κάµποση, κάµποσο
άλλος, άλλη, άλλο
Παρατηρήσεις


Η άκλιτη αντωνυµία τίποτα /-ε έχει δύο σηµασίες:
α) θετική σηµασία όταν η πρόταση είναι καταφατική ή ερωτηµατική = κάτι,
οτιδήποτε
Π.χ. Θέλεις τίποτα άλλο; Αν αγοράσεις τίποτα, πες το µου.
β) αρνητική σηµασία όταν η πρόταση είναι αρνητική ή όταν εκφέρεται µόνη της ως
απάντηση = ούτε ένα, µηδέν
Π.χ. ∆εν θέλω τίποτα.
Τι έγινε; - Τίποτα.



Η άκλιτη αντωνυµία κάτι σηµαίνει πράγµα άγνωστο:
Π.χ. Όταν έφτασα, άκουσα κάτι µέσα στο σπίτι.
Όταν χρησιµοποιείται ως επίθετο ακολουθεί ουσιαστικά πληθυντικού αριθµού
οποιουδήποτε γένους και δηλώνει µε αόριστο τρόπο πράγµατα ή πρόσωπα (=
κάποιοι, µερικοί):
Π.χ. Βρήκα κάτι παλιά ρούχα.



Η άκλιτη αντωνυµία κάθε χρησιµοποιείται, µε άρθρο ή χωρίς άρθρο, ως επίθετο µε
ουσιαστικά κάθε πτώσης:
Π.χ. Κάθε Σάββατο πηγαίνουµε µαζί στην ταβέρνα.
Κάθε άνθρωπος ξέρει τι τον συµφέρει.
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Η άκλιτη αντωνυµία καθετί χρησιµοποιείται στη θέση ουσιαστικού ουδετέρου
γένους στην ονοµαστική ή αιτιατική του ενικού αριθµού µε άρθρο (= οτιδήποτε) ή
χωρίς άρθρο (= τα πάντα):
Π.χ. Ξέρει το καθετί.



Οι άκλιτες αντωνυµίες δείνα-τάδε χρησιµοποιείται πάντα µε το άρθρο στη θέση
ουσιαστικού ή επιθέτου για πρόσωπα ή πράγµατα που αναφέρονται αόριστα:
Π.χ. ∆εν ξέρω ούτε τον δείνα ούτε τον τάδε.



Η αντωνυµία κανένας (κανείς), καµία (καµιά), κανένα έχει δύο σηµασίες:
α) θετική σηµασία, όταν η πρόταση είναι καταφατική ή ερωτηµατική = κάποιος,
οποιοσδήποτε
Π.χ.
Ξέρεις που υπάρχει καµία βιβλιοθήκη εδώ κοντά;
Αν θέλει κανείς, να µου το πεις.
β) αρνητική σηµασία, όταν η πρόταση είναι αρνητική ή όταν εκφέρεται µόνη της ως
απάντηση = ούτε ένας
Π.χ. Κανείς δεν την είδε στο µάθηµα.
Ποιος το ξέρει; -Κανείς.



Η αντωνυµία καθένας, καθεµιά, καθένα σηµαίνει κατανοµή:
Π.χ. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.



Η αντωνυµία µερικοί, µερικές, µερικά χρησιµοποιείται όταν µιλάµε για λίγα
πρόσωπα ή πράγµατα:
Π.χ. Υπάρχουν µερικοί που το ξέρουν από πριν.



Η αντωνυµία κάποιος, κάποια, κάποιο χρησιµοποιείται όταν µιλάµε για κάτι
άγνωστο ή αόριστο:
Π.χ. Κάποιος του είπε ότι δεν πέρασε στις εξετάσεις.



Η αντωνυµία κάµποσος, κάµποση, κάµποσο φανερώνει ένα ποσό όχι ορισµένο:
Π.χ. Είδα κάµποσους φίλους στο πάρτι.



Η αντωνυµία άλλος, άλλη, άλλο µπορεί να εµφανίζεται µε ή χωρίς άρθρο:
Π.χ. Πέρασα άλλη µέρα και δεν ήσουν εκεί.
Πού θα πάνε οι άλλοι;
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β. Ασκήσεις
1. Σχηµατίστε τον απλό µέλλοντα της παθητικής φωνής των παρακάτω
ρηµάτων, χωρίς να αλλάξετε πρόσωπο και αριθµό:

ενεστώτας ενεργητικής φωνής

απλός µέλλοντας παθητικής φωνής

αγαπάς
λύνουµε
λέει
κοιµούνται
βλέπω
βρίσκεις
ετοιµάζει
πληρώνετε
ακούω
καταστρέφουν

2. Συµπληρώστε τα κενά µε το ρήµα στο σωστό τύπο του µέλλοντα:
1. Πότε ................................ τα δέµατα, σήµερα το βράδυ ή αύριο το πρωί; (στέλνω)
2. Το ξέρω ότι ποτέ δεν είµαι στη δουλειά στην ώρα µου! Αύριο, όµως,
................................ νωρίτερα. (σηκώνοµαι)
3. Απόψε όλοι εµείς ................................ στο σπίτι του Κώστα. (µαζεύοµαι). Έλα κι
εσύ!
4. Μην ανησυχείς! Από τη στιγµή που εσύ κι ο Κώστας ................................,
................................ η διαφορά σας. (συναντιέµαι, λύνοµαι)
5. Όλα τα προβλήµατα ................................ στη συνάντηση που θα γίνει µεθαύριο.
(συζητιέµαι)
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3. Συµπληρώστε τα κενά µε την κατάλληλη αόριστη αντωνυµία στο σωστό
τύπο:

άλλος, ο δείνα, κάµποσος, καµία, κάτι, κάποιος, ο τάδε

1.
2.
3.
4.

Μετά από ................................ µήνες κατάφερα επιτέλους να πάρω την άδεια.
Άκουσα τη φωνή του και ένιωσα ότι ................................ δεν πήγαινε καλά.
................................ σε λατρεύουν, ενώ κάποιοι ................................ σε µισούν.
∆εν έχω παρακολουθήσει µε προσοχή το ζήτηµα και δεν ξέρω τι είπε
................................ ή ................................ .
5. Μέχρι τώρα, ................................ λύση δεν έχει ικανοποιήσει τα αιτήµατα των
εργατών.

4. Επιλέξτε το σωστό:
1. Ο ................................ Έλληνας θα δαπανήσει περισσότερα από 700 ευρώ τα
Χριστούγεννα.
α) καθένας
β) κάθε
2. ∆εν έχει ................................ να σας πει.
α) τίποτα
β) κανένα
3. ................................ που ζει, πεθαίνει.
α) κάµποση
β) καθετί
4. Αγόρασα ................................ παλιά βιβλία, όταν ήµουν στη Μαδρίτη.
α) κάτι
β) τίποτα
5. -Σου τηλεφώνησε κανείς; -Ναι, µου τηλεφώνησε ................................ .
α) κανένας
β) κάποιος
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Παιχνιδόλεξα

Σταυρόλεξο

Βρείτε τις λέξεις και λύστε το σταυρόλεξο:

Οριζόντια
1. Ο ήλιος …………………… .
2. Η σειρά από όρη.
3. Το γεωγραφικό …………………… ενός τόπου δείχνει την απόσταση αυτού του τόπου
από το Γκρήνουιτς.
Κάθετα
1. Ποιο είναι το ιδανικό …………………… για ένα κορίτσι 10 ετών;
2. Η …………………… είναι η µετατροπή αερίου σε υγρό.

2

1

1

2

3
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Κρεµάλα
Βρείτε τη λέξη που κρύβεται:
1.
2.
3.
4.

Η αύξηση της πυκνότητας ενός σώµατος.
Ο νόµος της παγκόσµιας έλξης.
Το εσωτερικό τµήµα της Γης µεταξύ της λιθόσφαιρας και του πυρήνα της.
Το ανώτερο στρώµα της επιφάνειας της Γης που περιλαµβάνει το έδαφος και το
υπέδαφος.
5. Ισορροπώ στην επιφάνεια ενός υγρού χωρίς καµιά βοήθεια.

Σ_________
Β_______
Μ______
Φ_____
Ε______

Παζλ

Επιλέξτε το σωστό:
1. Του χρόνου ………………………… µια ανθολογία του ελληνικού διηγήµατος του 20ού
αιώνα από αυτόν τον εκδοτικό οίκο.
α) θα εκδίδεται
β) θα εκδοθεί
γ) θα εκδώσει
2. ∆εν είχαµε βοήθεια από ………………………… .
α) καθένα
β) κανένα

γ) κανείς

3. Οι παγετώνες στη Γροιλανδία λιώνουν και ………………………… στη θάλασσα.
α) επιπλέουν
β) µεταβιβάζουν
γ) ολισθαίνουν
4. Μόνο την πρώτη φορά θα σας ………………………… ο κωδικός πρόσβασης για την
αποστολή ή τη λήψη µηνυµάτων.
α) ζητείται
β) ζητήσει
γ) ζητηθεί
5. Οι απαντήσεις βαθµολογούνται µε δύο µονάδες η ………………………… .
α) καθεµία
β) καµία
γ) κάποια
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Προβλήµατα

1. Υπολογίστε τη µέση ακτίνα της Γης και τη µέση τιµή της επιτάχυνσης της βαρύτητας
στην επιφάνεια της Γης.
2. Περιγράψτε τη σειρά δηµιουργίας των καταστάσεων - σφαιρών γύρω από τη Γη.
3. Τι προκαλεί τη µεταβολή του ύψους ενός βουνού;
4. Θεωρώντας ότι η Ευρώπη και η Αφρική ήταν αρχικά ενωµένες, υπολογίστε σε πόσα
χρόνια θα απείχαν µεταξύ τους 200 km.
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