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Όροι χρήσης του παρόντος ηλεκτρονικού αρχείου



η ακριβής αναπαράσταση ή 
περιγραφή ενός αντικειμένου

Γεωγραφία Ε’ τάξης – Α’ ενότητα: Οι χάρτες
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

aπεικόνιση: 

η απεικόνιση των στοιχείων 
ενός τοπίου με σύμβολα σε μια 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή

χάρτης: 

τα ανθρώπινα δημιουργήματα που 
υπάρχουν στο φυσικό περιβάλλον

ανθρωπογενή χαρακτηριστικά: 

ο χάρτης που περιέχει 
βασικά γεωμορφολογικά και 
ανθρωπογενή στοιχεία

γενικός χάρτης: 

ο χάρτης που παρουσιάζει τα βουνά, 
τις πεδιάδες, τους ποταμούς, τις 
λίμνες κ.λπ. μιας περιοχής

γεωμορφολογικός χάρτης: 
ο χάρτης που παρουσιάζει 
ένα συγκεκριμένο θέμα

θεματικός χάρτης:

ο χάρτης που παρουσιάζει στοιχεία 
από το ανθρωπογενές περιβάλλον

πολιτικός χάρτης: 
η ονομασία του χάρτη που 
δηλώνει το περιεχόμενό του

τίτλος χάρτη: 

σημείωμα, όπου ερμηνεύονται 
διάφορα στοιχεία ενός χάρτη

υπόμνημα χάρτη: 

είναι ένας αριθμός που δηλώνει 
πόσες φορές μικρότερη είναι μία 
απόσταση πάνω στο χάρτη από 
την πραγματική της απόσταση 
στο έδαφος

κλίμακα: 
ο επιστήμονας που ασχολείται 
με την κατασκευή των χαρτών

χαρτογράφος: 

προσδιορισμός θέσης, πορείας ή 
κατεύθυνσης κάποιου με βάση τα 
σημεία του ορίζοντα

προσανατολισμός: 

όργανο προσανατολισμού 
βασισμένο στην ιδιότητα που έχει η 
μαγνητική βελόνα να δείχνει πάντα 
το Βορρά

πυξίδα: 
η θέση ενός τόπου, ανθρώπου ή 
αντικειμένου σε σχέση πάντα με τη 
θέση ενός άλλου τόπου, ανθρώπου ή 
αντικειμένου

σχετική θέση: 
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η ακριβής αναπαράσταση ή περιγραφή ενός αντικειμένου

Γεωγραφία Ε’ τάξης – Α’ ενότητα: Οι χάρτες

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

aπεικόνιση: 

η απεικόνιση των στοιχείων ενός τοπίου με σύμβολα σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή

χάρτης: 

τα ανθρώπινα δημιουργήματα που υπάρχουν στο φυσικό περιβάλλον

ανθρωπογενή χαρακτηριστικά: 

ο χάρτης που περιέχει βασικά γεωμορφολογικά και ανθρωπογενή στοιχεία

γενικός χάρτης: 

ο χάρτης που παρουσιάζει τα βουνά, τις πεδιάδες, τους ποταμούς, τις λίμνες κ.λπ. μιας περιοχής

γεωμορφολογικός χάρτης: 

ο χάρτης που παρουσιάζει ένα συγκεκριμένο θέμα

θεματικός χάρτης:

ο χάρτης που παρουσιάζει στοιχεία από το ανθρωπογενές περιβάλλον

πολιτικός χάρτης: 

η ονομασία του χάρτη που δηλώνει το περιεχόμενό του

τίτλος χάρτη: 

σημείωμα, όπου ερμηνεύονται διάφορα στοιχεία ενός χάρτη

υπόμνημα χάρτη: 

είναι ένας αριθμός που δηλώνει πόσες φορές μικρότερη είναι μία απόσταση πάνω στο χάρτη από την πραγματική της απόσταση στο έδαφος

κλίμακα: 

ο επιστήμονας που ασχολείται με την κατασκευή των χαρτών

χαρτογράφος: 

προσδιορισμός θέσης, πορείας ή κατεύθυνσης κάποιου με βάση τα σημεία του ορίζοντα

προσανατολισμός: 

όργανο προσανατολισμού βασισμένο στην ιδιότητα που έχει η μαγνητική βελόνα να δείχνει πάντα το Βορρά



πυξίδα: 

η θέση ενός τόπου, ανθρώπου ή αντικειμένου σε σχέση πάντα με τη θέση ενός άλλου τόπου, ανθρώπου ή αντικειμένου

σχετική θέση:  
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