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ΞΑΛΔΙΙΑΓΗΘΔΠ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ ΖΚΔΟΖΠΗΩΛ ΔΞΑΙ (ΝΚΑΓΑ Α΄) ΘΑΗ ΚΑΘΖΚΑΡΩΛ 

ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑΠ ΖΚΔΟΖΠΗΩΛ ΔΞΑΙ (ΝΚΑΓΑ Α΄ ΘΑΗ Β΄) 

ΞΔΚΞΡΖ 15 ΗΝΛΗΝ 2017 

ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ: ΓΗΔΗΛΖ 

 

ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ  

 

ΘΔΚΑ Α 

Α1. 

α. Σ   β. Σ  γ. Λ  δ. Λ  ε. Λ 

Α2. 

1. β   2. γ  3. α  4. β  5. β 

 

ΘΔΚΑ Β 

Β1.  

Σρνιηθό βηβιίν ζει. 20 

«Οη Αξρέο θαη νη ζθνπνί ηεο Υγηεηλήο» ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηεο είλαη: 

 Η πξόιεςε ηεο αζζέλεηαο. 

 Η δηαηήξεζε θαη πξναγσγή ηεο πγείαο. 

 Η αύμεζε ηνπ κέζνπ όξνπ δσήο ηνπ αλζξώπνπ. 

 

Β2. 

Σρνιηθό βηβιίν ζει. 63 – 34  

«Οη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αιινίσζε ησλ ηξνθίκσλ» είλαη: 

1. Μηθξννξγαληζκνί. 

2. Η δξάζε ησλ ελδύκσλ. 

3. Η πγξαζία. 

4. Τν νμπγόλν ηεο αηκόζθαηξαο. 

5. Η ζεξκνθξαζία. 

6. Τα ηξσθηηθά. 

7. Τα έληνκα. 
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Β3.  

Σρνιηθό βηβιίν ζει. 75 – 76  

Η αλαθύθισζε είλαη ε δπλαηόηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο νξηζκέλσλ πιηθώλ, κεηά από θαηάιιειε 

επεμεξγαζία. 

Υιηθά, πνπ κπνξνύλ λα αλαθπθισζνύλ είλαη: ην ραξηί, ην αινπκίλην θαη ην γπαιί. 

Η αλαθύθισζε παξέρεη: 

1. εμνηθνλόκεζε ησλ πξώησλ πιώλ 

2. πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

 

Β4. 

Σρνιηθό βηβιίν ζει. 56 

Πέληε θπζηθέο πεγέο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο: 

1. εθαηζηεηαθέο εθξήμεηο 

2. ππξθαγηέο δαζώλ 

3. ε θνζκηθή αθηηλνβνιία 

4. ε απνζύλζεζε ηεο νξγαληθήο ύιεο 

5. ε απνζάξζξσζε ηνπ εδάθνπο 

 

ΘΔΚΑ Γ 

Γ1.  

Σρνιηθό βηβιίν ζει. 37 

Άκεζε κεηάδνζε: 

Δίλαη ε κεηαθνξά ελόο κηθξννξγαληζκνύ άκεζα, ρσξίο λα παξεκβάιιεηαη ηίπνηα. 

Απηό γίλεηαη: 

 κε άκεζε επαθή, όπσο ζπλνπζία 

 κε ζηαγνλίδηα, όπσο θηέξληζκα 

 κε άκεζε επαθή ηνπ αηόκνπ κε κηθξννξγαληζκνύο ηνπ ειεύζεξνπ πεξηβάιινληνο (π.ρ. 

ηέηαλνο) 

 κε δάγθσκα, όπσο ε ιύζζα 

 

Γ2. 

Σρνιηθό βηβιίν ζει. 99 – 100 

Δξγαηηθό αηύρεκα είλαη ην αηύρεκα, πνπ ζπκβαίλεη ζηνλ ηόπν εξγαζίαο. 

Τέζζεξα κέηξα πξόιεςεο: 
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1. βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο 

2. θαιή ζπληήξεζε κεραλώλ θαη ζεκαηνδόηεζεο ησλ ρώξσλ εξγαζίαο 

3. ύπαξμε κέζσλ ππξόζβεζεο 

4. ρξεζηκνπνίεζε αθίλδπλσλ πιηθώλ 

 

Γ3. 

Σρνιηθό βηβιίν ζει. 82 

Τέζζεξηο επηπηώζεηο ησλ ηεξεδνληζκέλσλ δνληηώλ: 

1. θαηαζηξνθή ησλ πξώησλ δνληηώλ (λενγηιώλ) ησλ κηθξώλ παηδηώλ, ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ 

θαιή κάζεζε ηεο ηξνθήο, θαιή ιεηηνπξγία ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, θαιή αλάπηπμε 

2. θαθή πξνθνξά ησλ ιέμεσλ, ζπλεπώο θαθή νκηιία 

3. άζρεκε εκθάληζε ηνπ πξνζώπνπ 

4. κε θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνύ θξαλίνπ 

 

ΘΔΚΑ Γ 

Γ1. 

Σρνιηθό βηβιίν ζει. 58 

α)  Τν θαηλόκελν θαιείηαη «Τξύπα ηνπ Όδνληνο». 

β)  Υπεύζπλα γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ όδνληνο ζεσξνύληαη ηα ππεξερεηηθά αεξνπιάλα, ηα 

ςπθηηθά πγξά θαη ηα πξνσζεηηθά αέξηα πνπ ππάξρνπλ ζηα ζπξέη. 

 

Γ2. 

Σρνιηθό βηβιίν ζει. 70 

«Φαξαθηεξηζηηθά ηνπ πόζηκνπ λεξνύ» 

5. Να κελ πεξηέρεη ρεκηθέο νπζίεο ή όηαλ ππάξρνπλ… 

6. Να κελ πεξηέρεη αδσηνύρεο ελώζεηο … 

7. Τα ρισξηνύρα άιαηα… 

 

Γ3. 

Σρνιηθό βηβιίν ζει. 40 

«Ννζήκαηα κεηαδηδόκελα κε μεληζηέο ή θνξείο» 

π.ρ. θίηξηλνο ππξεηόο 

β) Τα λνζήκαηα απηά κεηαδίδνληαη ζηνλ άλζξσπν δηακέζνπ μεληζηώλ θαη θνξέσλ, πνπ είλαη 

ζπλήζσο έληνκα, ηα νπνία κεηαβηβάδνπλ ηε λόζν από αλζξώπνπο ή δώα πνπ πάζρνπλ, είηε 
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παίξλνληαο κέξνο ζηνλ θύθιν δσήο ηνπ κηθξνβίνπ (μεληζηέο) ή κεηαθέξνληαο κεραληθά ην 

κηθξόβην (θνξείο). 

α)+γ) Μέηξα πξνθύιαμεο 

 Όιν ην θνκκάηη ζηε ζειίδα 40: «  Καηαπνιέκεζε … παξαπάλσ αζζέλεηεο». 


