
 ΑΠΛΕ  ΟΔΗΓΙΕ  ΓΙΑ ΕΡΩΣΗΕΙ ΤΝΣΟΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ  

ΑΚΗΕΙ ΚΛΕΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 

 

Αν κάθε φορά που βλζπεισ τζτοιεσ αςκήςεισ ςκζφτεςαι…. 

    Ουφ ! Σι  μπελάσ … !!! Διάβαςε τισ παρακάτω οδηγίεσ…….. 

 

1.  ΕΡΩΣΗΕΙ ΤΝΣΟΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Για να απαντιςουμε ςωςτά ςτισ ερωτιςεισ ςφντομθσ ανάπτυξθσ προςζχουμε τα εξισ: 

 Η απάντθςθ μασ πρζπει να περιζχει το ριμα, το υποκείμενο ι το κατθγοροφμενο που υπάρχει 

ςτθν ερώτθςθ. 

 Ανάλογα με τθν διατφπωςθ τθσ ερώτθςθσ προςαρμόηουμε τθν απάντθςι μασ για να αποδώςουμε 

το ίδιο νόθμα με αυτό του βιβλίου μασ, δθλαδι τθσ κεωρίασ μασ.  

Μερικά παραδείγματα: 

Θεωρία : Η ςθμαςία τθσ αναπαραγωγισ είναι τεράςτια,  γιατί εξαςφαλίηει τθ ςυνζχεια τθσ ηωισ ςτον 

πλανιτθ μασ. 

Ερ: Ρωσ εξαςφαλίηεται θ ςυνζχεια τθσ ηωισ ςτον πλανιτθ; 

Απ: Η ςυνζχεια τθσ ηωισ ςτον πλανιτθ εξαςφαλίηεται με τθν αναπαραγωγι. 

 

Θεωρία:  Ρολλά όμοια, ςε μορφι και λειτουργία, κφτταρα ςυνδζονται και ςχθματίηουν ζναν ιςτό. 

Ερ1: Από τι αποτελείται ο ιςτόσ; 

Απ: Ο ιςτόσ αποτελείται από πολλά όμοια, ςε μορφι και λειτουργία, κφτταρα που  ςυνδζονται μεταξφ 

τουσ. 

Ερ2: Τι είναι ο ιςτόσ; 

Απ: Ο ιςτόσ είναι μια ομάδα από πολλά όμοια, ςε μορφι και λειτουργία, κφτταρα που  ςυνδζονται μεταξφ 

τουσ.  

 

Θεωρία: Οι ιςτοί ςυνεργάηονται και δθμιουργοφν τα όργανα. Πργανα των φυτών είναι τα φφλλα, τα άνκθ 

κτλ. Κάκε όργανο αποτελείται από διάφορουσ ιςτοφσ που ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ. 

Ερ1: Από τι αποτελοφνται τα όργανα; 

Απ: Τα όργανα αποτελοφνται από διάφορουσ ιςτοφσ που ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ. 



Ερ2: Τι είναι το όργανο; 

Απ: Το όργανο είναι ζνασ ςχθματιςμόσ ( ι ζνα ςφνολο)  που αποτελείται από διάφορουσ ιςτοφσ που 

ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ. 

ΤΟ ΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΥΝ ΡΩΣ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΑΡΑΝΤΗΣΩ ΓΙ΄ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΤΑ 

ΡΑΑΛΕΙΡΩ ΑΡΟ ΤΙΣ ΑΡΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΟΥ. 

 

2. ΕΡΩΣΗΕΙ ΚΛΕΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 

Χαρακτθριςμόσ προτάςεων ωσ ςωςτζσ ι λανκαςμζνεσ. 

Για να απαντιςουμε ςωςτά ςτισ ερωτιςεισ Σωςτοφ/ Λάκουσ προςζχουμε τα εξισ: 

 Αν ςτθν πρόταςι μου υπάρχουν ςωςτζσ  και λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ, τότε χαρακτθρίηεται ωσ 

λανκαςμζνθ. Ρ.χ. Το νερό, τα ςφννεφα και τα ξφλα είναι άβια αντικείμενα. Αφοφ τα ξφλα είναι 

νεκρά τμιματα οργανιςμοφ, όλθ θ πρόταςθ χαρακτθρίηεται ωσ λανκαςμζνθ. 

 Αν ςτθν πρόταςι μου περιζχεται μια ςωςτι πλθροφορία, για τθν οποία εγώ ξζρω ότι ιςχφουν και 

επιπλζον πράγματα που δεν αναφζρονται, τότε είναι ςωςτι εφόςον δεν υπάρχει περιοριςμόσ. Ρ.χ. 

Κατά τθν φωτοςφνκεςθ παράγεται οξυγόνο. Αφοφ ιςχφει η πρόταςη, είναι ςωςτή. 

 Αντίκετα: Κατά τθν φωτοςφνκεςθ παράγεται μόνο οξυγόνο. Ξζρω ότι παράγεται και γλυκόηθ, άρα 

λόγω του περιοριςμοφ (μόνο) η πρόταςη είναι λανθαςμζνη. 

 

Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ 

Για να απαντιςουμε ςωςτά ςτισ ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ προςζχουμε τα εξισ: 

 Συνικωσ μασ δίνεται μια θμιτελισ πρόταςθ θ οποία ςυμπλθρώνεται ςωςτά με μία μόνο από 

τζςςερισ επιλογζσ. Ρ.χ. 

            «Κζντρο ελζγχου» του κυττάρου είναι: 

             Α) το χυμοτόπιο 

             Β) ο πυρινασ 

             Γ) το κυτταρόπλαςμα 

             Δ) θ πλαςματικι μεμβράνθ 

 

 Στθν περίπτωςθ που ιςχφουν περιςςότερεσ επιλογζσ τότε ςίγουρα θ τζταρτθ επιλογι είναι 

«ιςχφουν όλα τα παραπάνω». Ρ.χ. 

              Η πλαςματικι μεμβράνθ: 

              Α) περιβάλλει το κφτταρο 

              Β) ξεχωρίηει το κφτταρο από το περιβάλλον του 



              Γ) ελζγχει ποιεσ ουςίεσ ειςζρχονται και ποιεσ εξζρχονται από το κφτταρο 

              Δ) ιςχφουν όλα τα παραπάνω 

 

 Στθν περίπτωςθ που δεν ιςχφει καμιά από τισ παραπάνω επιλογζσ τότε ςίγουρα θ τζταρτθ επιλογι 

είναι «δεν ιςχφει τίποτα από τα παραπάνω». Ρ.χ. 

           Το κυτταρόπλαςμα: 

           Α) περιβάλλει το κφτταρο 

           Β) ελζγχει ποιεσ ουςίεσ ειςζρχονται και ποιεσ εξζρχονται από το κφτταρο 

           Γ) είναι το «Κζντρο ελζγχου» του κυττάρου 

           Δ) δεν ιςχφει τίποτα από τα παραπάνω 

 

ΡΟΣΟΧΗ ΑΝ ΥΡΑΧΕΙ ΕΡΙΛΟΓΗ «ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΡΑΑΡΑΝΩ» Ή «ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΙΡΟΤΑ 

ΑΡΟ ΤΑ ΡΑΑΡΑΝΩ» ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΡΑΝΤΑ ΣΩΣΤΗ. 

Ρχ. Τα μιτοχόνδρια είναι υπεφκυνα για: 

Α) τθν αποκικευςθ νεροφ 

Β) τθν φωτοςφνκεςθ 

Γ) τθν παραγωγι ενζργειασ  

Δ) δεν ιςχφει τίποτα από τα παραπάνω 

 

Αςκιςεισ αντιςτοίχθςθσ 

 Το βαςικό ςτισ αςκιςεισ αυτοφ του τφπου είναι πρώτα να διαβάςουμε καλά όλα όςα 

αναγράφονται και ςτισ δφο ςτιλεσ και μετά να κάνουμε τισ ςυνδζςεισ, προςζχοντασ πάντα αν 

ςυμφωνοφν ο αρικμόσ και θ πτώςθ. 

Ρ.χ. 

ΣΗΛΗ I                                                    ΣΗΛΗ II 

Ερυκρό αιμοςφαίριο                                  οργανιςμόσ 

Ρλάτανοσ                                                    κφτταρο 

Αρτθρίεσ                                                     ςφςτθμα 

Κυκλοφορικό                                               όργανα 

 



 

Αςκιςεισ ςυμπλιρωςθσ κενοφ 

 Αν μου δίνονται οι λζξεισ, τότε τισ τοποκετώ προςεκτικά προςζχοντασ να ταιριάηουν τα άρκρα, ο 

αρικμόσ και θ πτώςθ. 

 Αν δεν μου δίνονται οι λζξεισ που λείπουν, τότε τοποκετώ λζξεισ ςφμφωνα με τισ γνώςεισ μου. Αν 

λείπουν τα άρκρα, τα προςκζτω. Αν υπάρχει κόμμα μεταξφ των τελειών (ζτςι δθλώνουμε τα κενά), 

τότε εκεί πρζπει να τοποκετθκοφν δφο λζξεισ π.χ. …………………….. , ……………………… Το ίδιο ιςχφει 

και αν υπάρχει κενόσ χώροσ μεταξφ των τελειών π.χ. …………………….  ………………………… 

 

Επιτζλουσ τελείωςα !!!   

Σελικά δεν ήταν τόςο δφςκολο όςο μου είχε φανεί ςτην αρχή ! 

 

 

 

 

 

 

 


