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Τελικό τεστ στην Ενότητα 5
1. Διαβάστε τις προτάσεις και εισάγετε τη σωστή έκφραση.
εισπνεύσετε, οσφυαλγίας, Η οστεοπόρωση, αποτέλεσμα, δισκία, με ραντεβού, εξετάσεις, αϋπνία,
χοληστερίνη, και οι δύο, κατ’ οίκον επίσκεψη, φακελάκια,

1) Ο πονοκέφαλος μπορεί να είναι σύμπτωμα ………………….
2) ……………………… είναι μία ασθένεια που επηρεάζει τα οστά.
3) Δεν νομίζω ότι οι ενέσεις θα έχουν ………………………… στο πρόβλημά σας.
4) Είναι διαθέσιμο σε …………………….. ή σε ……………………….
5) Σήμερα ο γιατρός δέχεται μόνο ……………………….
6) Έχει μαζί του τις …………………….. ο οικογενειακός γιατρός;
7) Έχω ……………………………, και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8) Δεν θα πρέπει να τρώτε αυγά, γιατί μπορεί να έχετε ……………………………..
9) Αύριο ο γιατρός πρωτοβάθμιας φροντίδας θα είναι διαθέσιμος για ………………………..
10) Για να πάρετε μία βαθιά ανάσα πρέπει να ………………………. και στη συνέχεια να αφήσετε τον
αέρα από το στόμα.
11) Πιστεύω ότι δεν είναι καλή ιδέα να πάτε …………………….. στο νοσοκομείο.

2. Διαβάστε το κείμενο και συμπληρώστε τις λέξεις που λείπουν.
πόδια, χέρια, πόδια, σπονδυλική στήλη, το κεφάλι, πλάτη, θώρακα ,ανθρώπινο
Το ………………………. σώμα είναι η φυσική δομή του ανθρώπινου οργανισμού. Το ανθρώπινο σώμα
αποτελείται

από

……………………………,

το

λαιμό,

τον

κορμό,

την

……………………..,

τη

………………………………, και τα δύο άκρα, ……………….. και ……………... . …………………………… βρίσκονται
κάτω από τους ώμους, γύρω από το .................. .
Στο κάτω μέρος του ανθρώπινου σώματος είναι τα ...............

.
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3. Διαβάστε τις παρακάτω προτάσεις και συμπληρώστε με τη σωστή λέξη. Δεν θα
χρησιμοποιηθούν όλες οι λέξεις στις προτάσεις.
χρώμα, κολλύριο, βαμβάκι, θερμοκρασία, απολυμαντικό, σύριγγες, χέρι, ταινίες σακχάρου, κρέμα,
1) Εάν πονάνε τα μάτια σας, θα πρέπει να βάλετε …………….

.

2) Πρέπει να αγοράσετε ……………………… και απολυμαντικό, για να καθαρίζετε την πληγή.
3) Θα μπορούσατε να μου πάρετε …………………….. ; Πρέπει να μετρήσω το σάκχαρό μου.
4) Χτύπησα το κεφάλι μου, μπορείτε να μου αγοράσετε ένα …………………. όταν πάτε στο
φαρμακείο;
5) Ποιο είναι το σωστό ………………..; Το μπλε ή το ροζ;
6) Δεν μπορώ να δώσω αίμα, επειδή οι ………………… με τρομάζουν.
7) Δώσε μου το ……………………. για να σου πω το μέλλον σου.
8) Καλημέρα, έχετε κάποια ειδική …………………… για τα σκασμένα χέρια;
9) Μμμμ, το μέτωπό σας είναι ζεστό, μήπως να μετρήσετε τη ……………………. σας;

4. Συμπληρώστε τις παρακάτω προτάσεις .
Η καρδιά – το πάγκρεας – οι φλέβες – τα νεφρά- οι σπόνδυλοι - οι πνεύμονες – το μηριαίο οστό – ο
θυροειδής - οι νευρώσεις – τα νεύρα - οι αεραγωγοί – οι ωοθήκες – τα έντερα - το ήπαρ - η κύστη –
το κρανίο
Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από όργανα, που ομαδοποιούνται σε συστήματα:


Το κυκλοφορικό σύστημα, που περιλαμβάνει:
……………………



Το αναπνευστικό σύστημα περιλαμβάνει:
…………………………………. , …………………………….



Το πεπτικό σύστημα περιλαμβάνει:
……………………………….



, …………………………….

Το ουροποιητικό σύστημα περιλαμβάνει:
…………………………………. , ………………………………….. , ……………………………



Το σκελετικό σύστημα περιλαμβάνει:
…………………………….. , ……………………………….. , ………………………….
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Το ενδοκρινικό σύστημα περιλαμβάνει:
…………………………..



Το αναπαραγωγικό σύστημα περιλαμβάνει:
……………………………..
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Σωστές Απαντήσεις
Τελικό τεστ στην Ενότητα 5
1. Διαβάστε τις προτάσεις και εισάγετε τη σωστή έκφραση.
εισπνεύσετε, οσφυαλγίας, Η οστεοπόρωση, αποτέλεσμα, δισκία, με ραντεβού, εξετάσεις, αϋπνία,
χοληστερίνη, και οι δύο, κατ’ οίκον επίσκεψη, φακελάκια,

1) Ο πονοκέφαλος μπορεί να είναι σύμπτωμα οσφυαλγίας.
2) Η οστεοπόρωση είναι μία ασθένεια που επηρεάζει τα οστά.
3) Δεν νομίζω ότι οι ενέσεις θα έχουν αποτέλεσμα στο πρόβλημά σας.
4) Είναι διαθέσιμο σε δισκία ή σε φακελάκια.
5) Σήμερα ο γιατρός δέχεται μόνο με ραντεβού.
6) Έχει μαζί του τις εξετάσεις ο οικογενειακός γιατρός;
7) Έχω αϋπνία, και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8) Δεν θα πρέπει να τρώτε αυγά, γιατί μπορεί να έχετε χοληστερίνη.
9) Αύριο ο γιατρός πρωτοβάθμιας φροντίδας θα είναι διαθέσιμος για κατ’οίκον επίσκεψη.
10) Για να πάρετε μία βαθιά ανάσα πρέπει να εισπνεύσετε και στη συνέχεια να αφήσετε τον
αέρα από το στόμα.
11) Πιστεύω ότι δεν είναι καλή ιδέα να πάτε και οι δύο στο νοσοκομείο.

2. Διαβάστε το κείμενο και συμπληρώστε τις λέξεις που λείπουν.
πόδια, χέρια, πόδια, σπονδυλική στήλη, το κεφάλι, πλάτη, θώρακα ,ανθρώπινο
Το ανθρώπινο σώμα είναι η φυσική δομή του ανθρώπινου οργανισμού. Το ανθρώπινο σώμα
αποτελείται από το κεφάλι, το λαιμό, τον κορμό, την πλάτη, τη σπονδυλική στήλη, και τα δύο
άκρα, χέρια και πόδια. Τα χέρια βρίσκονται κάτω από τους ώμους, γύρω από το θώρακα.
Στο κάτω μέρος του ανθρώπινου σώματος είναι τα πόδια.
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3. Διαβάστε τις παρακάτω προτάσεις και συμπληρώστε με τη σωστή λέξη. Δεν θα
χρησιμοποιηθούν όλες οι λέξεις στις προτάσεις.
χρώμα, κολλύριο, βαμβάκι, θερμοκρασία, απολυμαντικό, σύριγγες, χέρι, ταινίες σακχάρου, κρέμα,
1) Εάν πονάνε τα μάτια σας, θα πρέπει να βάλετε κολλύριο.
2) Πρέπει να αγοράσετε βαμβάκι και απολυμαντικό, για να καθαρίζετε την πληγή.
3) Θα μπορούσατε να μου πάρετε ταινίες σακχάρου; Πρέπει να μετρήσω το σάκχαρό μου.
4) Χτύπησα το κεφάλι μου, μπορείτε να μου αγοράσετε ένα απολυμαντικό όταν πάτε στο
φαρμακείο;
5) Ποιο είναι το σωστό χρώμα; Το μπλε ή το ροζ;
6) Δεν μπορώ να δώσω αίμα, επειδή οι σύριγγες με τρομάζουν.
7) Δώσε μου το χέρι για να σου πω το μέλλον σου.
8) Καλημέρα, έχετε κάποια ειδική κρέμα για τα σκασμένα χέρια;
9) Μμμμ, το μέτωπό σας είναι ζεστό, μήπως να μετρήσετε τη θερμοκρασία σας;

4. Συμπληρώστε τις παρακάτω προτάσεις .
Η καρδιά – το πάγκρεας – οι φλέβες – τα νεφρά- οι σπόνδυλοι - οι πνεύμονες – το μηριαίο οστό – ο
θυροειδής - οι νευρώσεις – τα νεύρα - οι αεραγωγοί – οι ωοθήκες – τα έντερα - το ήπαρ - η κύστη –
το κρανίο
Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από όργανα, που ομαδοποιούνται σε συστήματα:


Το κυκλοφορικό σύστημα, που περιλαμβάνει:
τις φλέβες



Το αναπνευστικό σύστημα περιλαμβάνει:
τους πνεύμονες, τους αεραγωγούς



Το πεπτικό σύστημα περιλαμβάνει:
το πάγκρεας, το ήπαρ



Το ουροποιητικό σύστημα περιλαμβάνει:
τη κύστη , τα νεφρά , τα έντερα
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Το σκελετικό σύστημα περιλαμβάνει:
τους σπόνδυλους, το μηριαίο οστό, το κρανίο



Το ενδοκρινικό σύστημα περιλαμβάνει:
το θυροειδή



Το αναπαραγωγικό σύστημα περιλαμβάνει:
τις ωοθήκες

