ΒΥ1
Πταν τα διαβάςετε όλα τα παρακάτω, κζλω να ςυμπλθρϊςετε το ζξθσ κουΐη
χαρακτθρίηοντασ τισ προτάςεισ που ακολουκοφν με Σ (ςωςτό) ι Λ(λάκοσ).
ΑΝΑΤΟΜΙΑ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Επανάλθψθ ςτισ εξισ ερωτιςεισ:
1)
2)
3)
4)

Τι είναι νευρική ϊςη; (κεφάλαιο: 1 ςελ: 19)
Τι είναι το κφτταρο και από τι αποτελείται; (κεφάλαιο: 1 ςελ: 15)
Τι είναι η κυτταρική μεμβράνη; (κεφάλαιο: 1 ςελ: 15)
Οι περιςςότερεσ πρωτεΐνεσ τησ κυτταρικήσ μεμβράνησ τι είναι και ςε τι
διακρίνονται; (κεφαλαίο: 1 ςελ: 16)
5) Τι είναι ο υποθάλαμοσ; (κεφάλαιο: 8 ςελ: 145)
6) Από τι αποτελείται η ςφναψη; (κεφαλαίο: 8 ςελ: 148)
7) Οι ςυνάψεισ ωσ προσ την θζςη τουσ πωσ μπορεί να είναι; (κεφάλαιο: 8 ςελ: 149)

Ερϊτθςθ 1: Η νευρικι ϊςθ είναι θ μετάδοςθ του δυναμικοφ ενεργείασ κατά μικοσ του
νευρικοφ κφτταρου. Σ ι Λ
Ερϊτθςθ 2: Το κατϊτατο ςυντονιςτικό όργανο του αυτόνομου νευρικοφ ςυςτιματοσ
είναι ο υποκάλαμοσ. Σ ι Λ
Ερϊτθςθ 3: Το κφτταρο είναι θ βαςικι ηωντανι μονάδα του οργανιςμοφ. Σ ι Λ
Ερϊτθςθ 4: Η κυτταρικι μεμβράνθ ςυνιςτά μια πολφ λεπτι ελαςτικι καταςκευι που
περιβάλλει ολόκλθρο το κφτταρο. Σ ι Λ

ΔΙΑΡΟΣΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Επανάλθψθ ςτισ εξισ ερωτιςεισ:
1)
2)
3)
4)

Με ποια κριτήρια διακρίνουμε τα μηνφματα; (ςελ: 33)
Τι εννοοφμε με τον όρο ςαφήνεια; (ςελ: 45)
Τι είναι γραφή; Δϊςτε τον οριςμό τησ. (ςελ: 50)
Τι είναι οι ανοιχτζσ και τι οι κλειςτζσ ερωτήςεισ (ςελ: 73)

Ερϊτθςθ 1: Με τον όρο αυτό εννοοφμε τθν κακαρι διατφπωςθ, τθν απλι και κατανοθτι
οργάνωςθ των λζξεϊν και των φράςεων και ακόμθ τθν διαφγεια και τθν κακαρότθτα των
εννοιϊν και των νοθμάτων που περιζχει. Αυτόσ είναι ο οριςμόσ τθσ ςαφινειασ. Σ ι Λ
Ερϊτθςθ 2: Ανοιχτζσ ερωτιςεισ είναι αυτζσ που επιτρζπουν και ανοιχτζσ απαντιςεισ. Το
ίδιο και οι κλειςτζσ. Σ ι Λ

ΑΡΑΝΤΗΣΤΕ ΜΕ ΕΝΑ ΑΡΛΟ ΕΓΑΦΟ WORD ΓΑΦΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΞΗΣ (ςασ δείχνω ζνα
παράδειγμα παρακάτω):
ΟΝΟΜΑ:
ΕΡΙΘΕΤΟ:
ΤΜΗΜΑ:
ΜΑΘΗΜΑ:
ΕΩΤΗΣΗ 1: Σ
ΕΩΤΗΣΗ 2: Λ

