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1. Bu soru kitapçığındaki test 100 sorudan oluşmaktadır
ve verilen cevaplama süresi 180 dakikadır (3 saat).
2. Bu sınavda A ve B olmak üzere iki tür soru kitapçığı
vardır.
3. Bu soru kitapçığının türü A’dır. Bunu cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız.
Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir.
4. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.

6. Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte
verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun
kalemle işaretlenecektir. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır.
7. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı
üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru
görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.
8. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka
kapağında belirtilmiştir.

5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru
cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar
gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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5. Τον Σεπτέμβριο του 2001, η ---- όλων ήταν
ότι μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στους
Δίδυμους Πύργους ο κόσμος δε θα ήταν
ποτέ πια ο ίδιος.

1. – 15. sorularda, cümlede boş bırakılan
yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi
bulunuz.
1. Ζώντας σε μια πολύβουη καθημερινότητα,
τα ---- μπορούν να πάθουν σοβαρές βλάβες
ιδίως στα άτομα που βρίσκονται στη φάση
της ανάπτυξης.
A) χέρια

B) μάτια

C) πόδια

D) αυτιά

A) βεβαιότητα

B) σπουδαιότητα

C) πρόθεση

D) πιθανότητα

E) προτεραιότητα

E) δόντια
6. Το ότι η μουσική ασκεί έντονη ---- στο
συναισθηματικό κόσμο των ανθρώπων είναι
σ’όλους γνωστό.
2. ---- αμφιθεατρικά στον ομώνυμο κόλπο, το
Bodrum είναι μια άκρως γοητευτική
παραθαλάσσια πόλη που απέχει μόλις 10
ναυτικά μίλια από την Κω.
A) Κρεμασμένο

B) Χαλασμένο

C) Χτισμένο

D) Γκρεμισμένο

A) πτώση

B) διαρροή

C) δυσαρέσκεια

D) επιρροή

E) πλεονεξία

E) Ανακαινισμένο
7. Ξέρουμε ότι τα κουνούπια είναι ---- για τη
διάδοση αρκετών σοβαρών, ακόμα και
θανατηφόρων, μολυσματικών ασθενειών.

3. Τα μεσογειακά παράλια της Τουρκίας
αποτελούν έναν αγαπημένο ---- για
εκατομμύρια τουρίστες απ΄όλον τον κόσμο.
A) περιορισμό

B) προορισμό

C) διορισμό

D) ορισμό

A) ανεύθυνα

B) υπεύθυνα

C) ανέτοιμα

D) ελεύθερα
E) γεμάτα

E) προσδιορισμό

8. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο περίπου 700
εκατομμύρια άνθρωποι αρρωσταίνουν από
κάποια πάθηση που ---- μέσω των εντόμων.

4. Γιατί ---- τα παιδιά το σχολείο; Οι ειδικοί
περιγράφουν αυτή τη συμπεριφορά των
μαθητών ως «σχολειοφοβία».
A) εκτιμούν

B) αγαπάνε

C) σκέφτονται

D) επιθυμούν

A) έχει μεταδοθεί

B) έχει εντοπιστεί

C) έχει περιοριστεί

D) έχει θεραπευθεί

E) έχει εξαφανιστεί

E) μισούν

Diğer sayfaya geçiniz.
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9. Τι θα συμβεί ---- το καλοκαίρι θα διαρκεί ένα
μήνα περισσότερο; Η παρατεταμένη
ξηρασία, οι συνεχείς καύσωνες και άλλα
ακραία καιρικά φαινόμενα θα
πολλαπλασιαστούν.
A) ενώ

B) μόλις
D) αν και

13. Σύνταξη λέγεται ο τρόπος με τον οποίον
συναρμολογούνται, συμπλέκονται, μπαίνουν η μια δίπλα στην άλλη οι λέξεις, για να
σχηματιστούν οι προτάσεις ή να βγει το
νόημα ---- θέλουμε.
A) όσο

C) γιατί

D) όποτε

E) όταν

10. Η γεωργία, τα υδάτινα αποθέματα και ο
τουρισμός θα είναι τα πρώτα «θύματα» της
---- κλιματικής αλλαγής, ενώ πολύ
σημαντικός θα είναι ο αντίκτυπος στην
πολιτική και κοινωνική μας ζωή.
A) εξερχόμενης

B) κατερχόμενης

C) επερχόμενης

D) προερχόμενης

B) που

C) όταν
E) αν

14. Ο αδερφός σου είναι ικανός να κάνει όλα,
δεν έχω να πω τίποτα, ----.
A) του βγάζω το καπέλο
B) τον έφαγε η κλεισούρα

E) συνερχόμενης

C) είναι αργοκίνητο καράβι
D) τα έχουν χαμένα
E) βγάζω τα μάτια μου

11. Ο θόρυβος των δρόμων αυξάνει τον κίνδυνο
---- υψηλής πίεσης του αίματος σύμφωνα με
νέα επιστημονική μελέτη.
A) παράλειψης

B) εξαφάνισης

C) έλλειψης

D) μείωσης
E) εμφάνισης

15. Μέχρι σήμερα δεν βρέθηκε κάποιος να του
δώσει ένα μάθημα, ----.

12. Αν και ο ακριβής μηχανισμός δεν είναι
σαφής, οι επιστήμονες θεωρούν ότι
πιθανότατα ο θόρυβος ---- στρες και συχνά
αϋπνία.

A) τα΄χω τετρακόσια
B) τα βρίσκω σκούρα

A) δημιουργείται

B) προέρχεται

C) γεια στο στόμα σου

C) κινδυνολογεί

D) προκαλεί

D) έφαγα ξύλο

E) προλαμβάνει

E) δεν έκλεισα μάτι

Diğer sayfaya geçiniz.
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18.

16. – 20. sorularda, aşağıdaki parçada
numaralandırılmış yerlere uygun düşen
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.
Οι περισσότεροι, στη διάρκεια του καλοκαιριού,
(16) ---- ότι για τα κουνούπια όλοι οι άνθρωποι
δεν είναι ίδιοι. Μια βραδιά είναι αρκετή για να
φέρει στο φως το άλλο πρωί αυτή την (17) ---- :
μερικοί είναι κατατσιμπημένοι από τα κουνούπια
και άλλοι σχεδόν καθόλου. Τώρα, μια νέα
βρετανική επιστημονική (18) ---- ρίχνει λίγο φως
στο μυστήριο και επιβεβαιώνει αυτό που όλοι
λίγο-πολύ υποψιαζόμασταν: το ανθρώπινο
σώμα (19) ---- πολύ διαφορετικές οσμές.
Μερικοί είναι τυχεροί επειδή ο ιδρώτας τους
διαθέτει υψηλότερα επίπεδα από συγκεκριμένες
ουσίες, που του δίνουν μια γλυκιά φρουτώδη
γεύση, η οποία τελικά (20) ---- τα κουνούπια και
αυτοί αποφεύγουν τα κουνούπια.

A) έρευνα

B) εξέλιξη

C) εφεύρεση

D) συγκάλυψη
E) ανάπτυξη

19.
16.
A) έχουμε διαπιστώσει

A) εισάγει

B) παράγει

C) απωθεί

D) ετοιμάζει
E) προάγει

B) έχουμε αποδείξει
C) έχουμε πείσει
D) έχουμε δείξει
E) έχουμε αποθήσει

20.

17.
A) ανισότητα

B) ισότητα

C) ποσότητα

D) ανακάλυψη

A) παροτρύνει

B) αρέσει

C) προσελκύει

D) παρακινεί

E) απωθεί

E) απόγνωση

Diğer sayfaya geçiniz.
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23.

21. – 25. sorularda, aşağıdaki parçada
numaralandırılmış yerlere uygun düşen
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.
Για το ενδεχόμενο να χρειαστεί η Κίνα (21) ---«αρκετές δεκάδες εκατομμύρια» κρούσματα της
νέας γρίπης το φθινόπωρο, έκανε λόγο ο Λιάνγκ
Γουανιάν, υποδιευθυντής του Γραφείου (22) ---Καταστάσεων του υπουργείου Υγείας της Κίνας.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις εμπειρογνωμόνων,
στη χώρα είναι πιθανό να (23) ---- αυτό το
φθινόπωρο εκατομμύρια κρούσματα της γρίπης
Η1Ν1 της γνωστής και ως γρίπης των χοίρων, τα
μισά από τα οποία μπορεί να παρουσιάσουν
κλινικά συμπτώματα και (24) ---- θα υπάρξουν
σοβαρά κρούσματα και θάνατοι. Οι υγειονομικές
αρχές της χώρας αυτής με το μεγαλύτερο
πληθυσμό στον κόσμο (1,3 δισ. άτομα)
σχεδιάζουν να (25) ---- το 5% του πληθυσμού ως
το τέλος του έτους.

A) δηλώσουν

B) εκδηλώσουν

C) εκδηλωθούν

D) περιοριστούν

E) παρουσιάσουν

24.
21.
A) να αποκαταστήσει

B) να περιορίσει

C) να αντιμετωπίσει

D) να εξαπλωθούν

A) αναπόφευκτα

B) αποτρόπαια

C) δύσκολα

D) προαιρετικά
E) φαινομενικά

E) να βεβαιωθούν

25.

22.
A) Συνήθων

B) Εκτάκτων

C) Γενικών

D) Κοινών

A) ετοιμάσουν

B) διαδώσουν

C) προσβάλουν

D) προλάβουν

E) εμβολιάσουν

E) Ενιαίων

Diğer sayfaya geçiniz.
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29. Υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί όλη η
φετινή σοδειά ----.

26. – 35. sorularda, verilen cümleyi uygun
şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz.

A) αφού υπάρχει ενδιαφέρον εκ μέρους του
κράτους

26. Διδασκόμαστε την ιστορία για να
γνωρίσουμε και ----.

B) αν δεν καταβληθούν οι μισθοί

A) εφόσον κατανοήσουμε τα γεγονότα

C) αν πουληθούν σε καλή τιμή τα προϊόντα

B) να μάθουμε το μέλλον μας
C) όταν επιτρέπουν οι συνθήκες

D) όταν η παραγωγή είναι στα περσινά
επίπεδα

D) να κατανοήσουμε το παρελθόν μας

E) αν δεν ληφτούν εγκαίρως μέτρα

E) όποτε υπάρχει δυνατότητα

30. ---- όταν την είδε να κάνει άσεμνες πράξεις.

27. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν μία από
τις σημαντικότερες πολιτικές δυνάμεις ----.

A) Την επιβράβευσε για την επιτυχία της

A) που παίζουν ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις
στη χώρα μας

B) Η μητέρα της μάλωσε την κόρη της
C) Ο δάσκαλος θα μείνει με το στόμα ανοιχτό

B) που διαμόρφωσαν την ιστορία της
Nοτιοανατολικής Ευρώπης

D) Ο αστυνομικός θα της έκανε παρατήρηση

C) αν και δραστηριοποιείται αρκετά νωρίς στα
Βαλκάνια

E) Η κυρία υπουργός απαντάει στην ερώτηση

D) όποτε παρουσιαστεί δυνατότητα σχετικά με
το θέμα αυτό
E) επειδή είχαν αποτελέσει αντικείμενο
έρευνας από τους ιστορικούς
31. Οι εργαζόμενοι εφόσον συμπληρώσουν το
εξηκοστό πέμπτο έτος τους ----.

28. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του
καλοκαιριού που κατέκαψαν τη χώρα ----.

A) υποβλήθηκαν σε εξετάσεις πιστοποίησης
της γνώσης

A) θα αναζητηθούν κονδύλια για την
παρασκευή εμβολίου

B) δικαιώθηκαν να εργαστούν ισόβια

B) θα καταβληθούν προσπάθειες για την
κατάσβεσή τους

C) δικαιούνται σύνταξη από το νόμο

C) θα ληφτούν μέτρα για την πάταξη της
φοροδιαφυγής

D) βγήκαν σε σύνταξη χωρίς κανένα
περιορισμό

D) θα γίνουν αντιπλυμμηρικά έργα στις
καμένες περιοχές

E) συνταξιοδοτούνταν υποβάλλοντας σχετική
αίτηση

E) ο υπουργός επισκέφτηκε τις
πλυμμηρισμένες περιοχές

Diğer sayfaya geçiniz.
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32. Ο γιος τους αν και ήταν κάτοχος δύο
πτυχίων ----.

34. ---- ότι κανένας δεν θα αντιλαμβανόταν την
αλλαγή.

A) δεν πέτυχε στο διαγωνισμό

A) Είχα σκοπό

B) βρήκε μια πολύ καλή δουλειά

B) Ήμουν πρόθυμος

C) προσλήφτηκε χωρίς κανένα πρόβλημα

C) Θα ήταν καλύτερα

D) διορίστηκε στην θέση του διευθυντή

D) Ήμουν βέβαιος

E) δεν δυσκολεύτηκε να βρει δουλειά

E) Είναι ανάγκη

35. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι
τέτοιες ----.

33. ---- αυτή τη φορά δεν κατάφερε να
αποδράσει από τις φυλακές του νησιού.

A) ώστε δεν γέλασε κανείς από το ακροατήριο

A) Ο υπουργός Δικαιοσύνης αν και έλεγξε τα
προσόντα των υποψηφίων

B) ώστε είναι αδύνατον ο εντοπισμός των
παράνομων συναλλαγών

B) Η γνωστή ηθοποιός του κινηματογράφου αν
και δεν ήθελε το βραβείο

C) όποιο και αν ήταν το αποτέλεσμα

C) Ο γνωστός κακοποιός αν και ήταν πολύ
έξυπνος και δραστήριος

D) σαν τα’ μαθε όλα όσα συνέβησαν στη
σύσκεψη

D) Επειδή το θέμα των εκλογών απασχολεί
έντονα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης

E) μια και το ζητάνε σχεδόν όλοι τόσο επίμονα

E) Αν και ψηφίστηκε ο σχετικός νόμος τα
ξημερώματα από τη Βουλή

Diğer sayfaya geçiniz.
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37. Στο νέο σύστημα αξιολόγησης των
δημοσίων υπαλλήλων που σχεδιάζει το
υπουργείο Εσωτερικών καθοριστικό ρόλο
θα παίζει η συνέντευξη.

36. – 40. sorularda, verilen Yunanca
cümleye anlamca en yakın Türkçe
cümleyi bulunuz.
36. Λόγω του καλοκαιριού η εξάπλωση της
γρίπης των χοίρων στην Ελλάδα παρέμεινε
σχετικά περιορισμένη αλλά από το
φθινόπωρο θα βρεθούμε αντιμέτωποι με τις
πραγματικές διαστάσεις της επιδημίας.

A) İçişleri Bakanlığının yürürlüğe koyduğu
devlet memurlarını değerlendirme sistemi
mülakata belirleyici bir rol yüklüyor.
B) İçişleri Bakanlığının devlet memurlarını
hedef alan yeni ölçme sisteminde mülakat
belirleyici bir rol oynayacaktır.

A) Yaz nedeniyle domuz gribinin
Yunanistan’da yayılması oldukça sınırlı
düzeyde kaldı ancak sonbahardan itibaren
salgının gerçek boyutlarıyla karşı karşıya
kalacağız.

C) İçişleri Bakanlığının planladığı, devlet
memurlarına yönelik yeni değerlendirme
sisteminde mülakat belirleyici rol
oynayacak.

B) Yaz boyunca Yunanistan’da çok fazla
yayılmayan domuz gribi salgını, sonbaharla
birlikte daha geniş kitleleri etkileyecek gibi
görünüyor.

D) İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni
personel sisteminde mülakat belirleyici bir
rol oynayacak.

C) Yunanistan’da yaz mevsiminde çok az
rastlanan domuz gribi vakalarının
sonbaharda artması bekleniyor.

E) İçişleri Bakanlığının hazırlamakta olduğu
devlet memurlarına yönelik yeni
değerlendirme sisteminde mülakat önemini
koruyor.

D) Mevsimin yaz olması sebebiyle
Yunanistan’da yayılması oldukça sınırlı
kalan domuz gribi salgınının gerçek yüzüyle
sonbaharda karşılaşacağız.

38. Η Λίνα Κάσδαγλη, που έφυγε από τη ζωή
στα 88 της χρόνια, εκτός από ικανή
ποιήτρια, μεταφράστρια και επιμελήτρια
ήταν μία από τους πρώτους αντιστασιακούς
στη διάρκεια της χούντας.

E) Yaz olması nedeniyle domuz gribinin
yayılması Yunanistan’da sınırlı düzeyde
kalsa da sonbaharla birlikte salgının gerçek
boyutlarının ortaya çıkması beklenmektedir.

A) Yetenekli bir şair ve çevirmen olmanın yanı
sıra iyi bir editör olan ve aynı zamanda
cunta karşıtı ilk direnişçilerden biri olan Lina
Kazdağlı 88 yaşında öldü.
B) 88 yaşında hayata veda eden, yetenekli
şair, çevirmen ve editör Lina Kazdağlı,
cunta döneminde direnişçilerin yanında yer
almıştı.
C) Şair, çevirmen, editör ve aynı zamanda
cuntaya karşı ayaklanan ilk direnişçilerden
biri olan Lina Kazdağlı, hayata veda
ettiğinde 88 yaşındaydı.
D) 88 yaşında hayata veda eden Lina Kazdağlı
yetenekli bir şair, çevirmen ve editör
olmanın yanı sıra cunta döneminde ilk
direnişçilerden biriydi.
E) 88 yaşında son yolculuğuna uğurlanan Lina
Kazdağlı, iyi bir şair, çevirmen ve editör
olmanın yanında cunta dönemindeki
direnişin önderlerindendi.
Diğer sayfaya geçiniz.
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39. Βασισμένο στο διήγημα του Λέοντος
Τολστόι «Το πλαστό χαρτονόμισμα» το φιλμ
του Ρομπέν Μπρεσόν «Το χρήμα» είναι μια
απαισιόδοξη ματιά στην ανθρώπινη τύχη.

40. Η ιατρική του εικοστού πρώτου αιώνα, αλλά
και οι επιστήμες της διατροφής που
αναπτύχθηκαν την τελευταία εικοσαετία
δίνουν ιδιαίτερη σημασία στον έλεγχο του
σωματικού βάρους και στη διατήρησή του
σε φυσιολογικά επίπεδα.

A) İnsan yaşamı konusunda karamsar bir
yaklaşım sergileyen Robert Bresson’un
“Para” adlı filmi Leo Tolstoy’un “Sahte kâğıt
para” adlı öyküsünden esinlenilmiştir.

A) 21. yüzyıl tıbbı ve son yirmi yılda büyük
ilerlemeler kaydeden beslenme bilimleri,
vücut ağırlığının kontrollü bir biçimde
normal düzeylerde tutulmasının önemli
olduğunu vurguluyor.

B) Robert Bresson’un insanın kaderine yönelik
karamsar bir bakış açısına sahip “Para” adlı
filmi, Leo Tolstoy’un “Sahte kâğıt para” adlı
öyküsünden uyarlanmıştır.

B) 21. yüzyıl tıbbı ve onun yanı sıra son yirmi
yıl içinde gelişen beslenme bilimleri, vücut
ağırlığının kontrolüne ve normal düzeylerde
tutulmasına özel önem vermektedir.

C) Robert Bresson’un, Leo Tolstoy’un “Sahte
kâğıt para” adlı öyküsünden uyarladığı ve
insanın kaderine yönelik karamsar bir bakış
açısı sergileyen filminin adı “Para’’dır.

C) 21. yüzyıl tıbbının son yirmi yılda beslenme
üzerine yaptığı araştırmalar, vücut
ağırlığının normal düzeylerde tutulmasının
ne kadar önemli olduğunu göstermiştir.

D) Leo Tolstoy’un “Sahte kâğıt para” adlı
öyküsünden uyarlanan “Para” adlı filminde,
Robert Bresson insanın kaderine yönelik
karamsarlığını gizlemiyor.

D) 21. yüzyıl tıbbının bir parçası haline gelen
ve son yirmi yıl içinde gelişen beslenme
bilimleri, vücut ağırlığının kontrolü ve normal
düzeylerde tutulması konusuna önem
veriyor.

E) Leo Tolstoy’un “Sahte kâğıt para” adlı
öyküsüne dayanan Robert Bresson’un
“Para” adlı filmi insanın kaderine yönelik
karamsar bir bakıştır.

E) 21. yüzyılda beslenme bilimlerinin
gerçekleştirdiği araştırmalar, vücut
ağırlığının kontrolü ve normal düzeylerde
tutulması üzerine yoğunlaşıyor.

Diğer sayfaya geçiniz.
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42. Sınırsızca avlanması ve yaşam alanlarının
tarım alanına dönüştürülmesi sonucu
ceylanlar yok olma tehdidiyle karşı karşıya
kaldı.

41. – 45. sorularda, verilen Türkçe
cümleye anlamca en yakın Yunanca
cümleyi bulunuz.
41. Amerikalı hastaya böbreğini satan bir
İsraillinin hikâyesi uluslararası organ
kaçakçılığına yeni boyutlar kazandırmaktadır.

A) Το κυνήγι του ελαφιού έχει καταστεί
τελαυταία μέσο για την εξαφάνιση του
είδους επειδή οι τόποι διαβίωσής τους
μετατρέπονται σε αγροτικές περιοχές.

A) Η ιστορία ενός Ισραηλινού που πούλησε το
νεφρό του σ’ έναν Αμερικανό ασθενή
προσδίδει καινούριες προεκτάσεις στο
διεθνές εμπόριο οργάνων.

B) Τα ελάφια επειδή τα κυνηγούν χωρίς έλεος
και περιορισμό και λόγω της μεταμόρφωσης
των βιοτικών τους χώρων σε αγροτικές
περιοχές θα εξαφανιστούν.

B) Η ιστορία ενός Ισραηλινού που πούλησε το
νεφρό του σε Αμερικανό ασθενή δίνει νέες
διαστάσεις στο διεθνές λαθρεμπόριο
οργάνων.

C) Τα ζαρκάδια είναι είδος υπό εξαφάνιση
επειδή δεν υπάρχουν περιοριστικά μέτρα
για το κυνήγι τους και μεγάλες περιοχές
έχουν μεταμορφωθεί σε καλλιεργήσιμες.

C) Το περιστατικό ενός Ισραηλινού που
πούλησε το νεφρό του σε Αμερικανό που
ήταν άρρωστος, δίνει καινούριες διαστάσεις
στο λαθρεμπόριο οργάνων.

D) Τα ζαρκάδια απειλούνται με εξαφάνιση
λόγω της αλόγιστης θήρευσης και της
μετατροπής των βιότοπών τους σε
γεωργικές εκτάσεις.

D) Η περίπτωση ενός Αμερικανού ασθενή στον
οποίο πούλησε το νεφρό του ένας
Ισραηλινός δίνει νέες διαστάσεις στο διεθνές
παράνομο εμπόριο οργάνων.

E) Τα ζαρκάδια είναι ένα είδος που βρίσκεται
αντιμέτωπο με εξαφάνιση επειδή το κυνήγι
τους γίνεται χωρίς κανένα περιορισμό και οι
εκτάσεις όπου ζουν ελαττώνονται.

E) Η ιστορία ενός Ισραηλινού, που πούλησε το
νεφρό του σε Αμερικανό ασθενή, έρχεται να
ρίξει νέο φως στο διεθνές λαθρεμπόριο
οργάνων.

Diğer sayfaya geçiniz.
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43. Araştırmalara göre, bilgisayarda saatlerce
oyun oynayan çocuklar oynamayanlara göre
daha fazla kiloya sahip.
A) Σύμφωνα με τις έρευνες τα αγόρια που
παίζουν αρκετές ώρες ηλεκτρονικά
παιχνίδια στον προσωπικό τους υπολογιστή
έχουν αυξημένο βάρος σε σχέση με
εκείνους που δεν παίζουν

45. Rio de Janeiro halkı 2016 yaz Olimpiyat
Oyunlarına şehirlerinin ev sahipliği
yapacağının duyurulmasını kutlamalarla
karşıladı.
A) Οι κάτοικοι του Ρίο ντε Τζανέιρο
αντιμετώπισαν με γιορταστικές εκδηλώσεις
την ανάληψη των θερινών Ολυμπιακών
Αγώνων του 2016 από την χώρα τους.

B) Οι έρευνες δείχνουν ότι τα αγόρια που
έπαιζαν για ώρες με ηλεκτρονικά στον
υπολογιστή είχαν μεγαλύτερο βάρος από
αυτούς που δεν έπαιζαν.

B) Με έκπληξη αποδέχτηκαν οι κάτοικοι του
Ρίο ντε Τζανέιρο την ανακοίνωση της
ανάληψης των θερινών Ολυμπιακών
Αγώνων του 2016 από την πόλη τους.

C) Οι επιστημονικές έρευνες έδειξαν ότι οι
άντρες που παίζουν με ώρες στον
υπολογιστή είναι παχύσαρκοι συγκριτικά με
τους άλλους που δεν παίζουν.

C) Οι κάτοικοι του Ρίο ντε Τζανέιρο
υποδέχθηκαν με πανηγυρισμούς την
ανακοίνωση της ανάληψης των θερινών
Ολυμπιακών Αγώνων του 2016 από την
πόλη τους.

D) Η πολύωρη ενασχόληση με ηλεκτρονικά
παιχνίδια και εικονικά ψηφιακά
περιβάλλοντα μπορεί να οδηγήσει σε πολύ
ισχυρό εθισμό, υποστηρίζουν οι ειδικοί.

D) Οι θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2016 θα
γίνουν στο Ρίο ντε Τζανέιρο, η ανακοίνωση
της οποίας ικανοποίησε τους κατοίκους της
πόλης.

E) Σύμφωνα με τις έρευνες τα παιδιά που
παίζουν επί ώρες ηλεκτρονικά παιχνίδια
στον υπολογιστή έχουν αυξημένο βάρος
συγκριτικά μ’αυτούς που δεν παίζουν.

E) Οι κάτοικοι του Ρίο ντε Τζανέιρο την
διακήρυξη της ανάληψης των θερινών
Ολυμπιακών Αγώνων του 2016 από την
πόλη τους γιόρτασαν με πανηγυρισμούς.

44. Nils Bohlin’in buluşu olan emniyet kemeri
yarım yüzyılı ardında bırakırken bu süre
içinde araçlarda milyonlarca yaşamı kurtardı.
A) Η ζώνη ασφαλείας που είναι επινόηση του
Νιλς Μπόλιν καθώς αφήνει πίσω της μισό
αιώνα, έσωσε το διάστημα αυτό στα
αυτοκίνητα εκατομμύρια ζωές.
B) Η ζώνη ασφαλείας που ανακάλυψε ο Νιλς
Μπόλιν ολοκλήρωσε μισό αιώνα, το
διάστημα αυτό στα αυτοκίνητα έσωσε πάνω
από ένα εκατομμύριο ζωές.
C) Η ζώνη ασφαλείας που επινόησε ο Νιλς
Μπόλιν είναι ένας μηχανισμός που
προστατεύει τους επιβάτες όταν τα οχήματα
αλλάζουν απότομα ταχύτητα.
D) Ο Νιλς Μπόλιν επινόησε τις ζώνες
ασφαλείας οι οποίες εδώ και πενήντα
χρόνια στα αυτοκίμητα έχουν σώσει τη ζωή
πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπων.
E) Οι πρώτες ζώνες ασφαλείας που επινόησε
ο Νιλς Μπόλιν χρησιμοποιήθηκαν σε
αεροσκάφη και μπήκαν σε ευρεία χρήση το
1959 και έσωσαν πάνω από ένα
εκατομμύριο ζωές.
Diğer sayfaya geçiniz.
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47. Μια από τις σωτήριες εφευρέσεις είναι και τα
ανακλαστικά. Στις αρχές του 20ου αιώνα οι
αυτοκινητιστές κοντά στο Μπράντφορντ
οδηγούσαν τη νύχτα βρίσκοντας τον δρόμο
τους από τις αντανακλάσεις στο ατσάλι των
γραμμών του τραμ. Όταν οι γραμμές
αφαιρέθηκαν, έλειψαν τόσο πολύ σ’έναν
οδηγό, τον Πέρσι Σο, ώστε το 1933 εφήυρε
τα ανακλαστικά. ----.

46. – 51. sorularda, parçanın anlam
bütünlüğünü sağlamak için boş bırakılan
yere gelebilecek cümleyi bulunuz.
46. Το κρασί, λευκό και κόκκινο, καθώς επίσης
και η μπύρα παίζουν ρόλο στην ποσότητα
του φαγητού που καταναλώνουμε. Αυτά
αποκαλύπτει μια πρόσφατη έρευνα. Έτσι,
ένα ποτήρι λευκό κρασί πριν το φαγητό,
κόβει την όρεξη, ενώ αντίθετα, ένα ποτήρι
κόκκινο την αυξάνει. ----. Ο λευκός οίνος
δημιουργεί μια αίσθηση πληρότητας του
στομάχου, και παρότι το ίδιο συμβαίνει και
με το κόκκινο, φαίνεται η αίσθηση αυτή να
είναι παροδική δηλαδή προσωρινή, γι' αυτό
και η όρεξη επανέρχεται και μάλιστα
δριμύτερη.

A) Σήμερα χρησιμοποιούνται σ’όλον τον κόσμο
και θεωρείται ότι έφεραν επανάσταση στην
οδική ασφάλεια
B) Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας αποτελεί
το πιο σημαντικό νομικό κείμενο σχετικά με
την ασφαλή και εύρυθμη κυκλοφορία στους
δρόμους

A) Οι άνδρες που πίνουν κάποιο ποτό
αντιμετωπίζουν πολύ υψηλότερο κίνδυνο να
εμφανίσουν καρκίνο σε σχέση με το γενικό
πληθυσμό
B) Μια μπύρα επίσης κόβει την όρεξη για
φαγητό και την ανοίγει για ακόμη ένα ποτήρι
μπύρα
C) Πολυάριθμες έρευνες δείχνουν ότι το να
πίνει κανείς με μέτρο μπορεί να είναι μια
συνήθεια καλή για την υγεία και για την
όρεξη
D) Οι ειδικοί υποθέτουν ότι η αγάπη και η
υποστήριξη ενός συντρόφου έχουν
ουσιαστική σημασία για την καταπολέμηση
μιας ασθένειας

C) Είναι γνωστό ότι κάθε χρόνο στη χώρα μας
εκατοντάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους
στην άσφαλτο
D) Η αλλαγή αυτής της κατάστασης και η
βελτίωση του επιπέδου της οδικής
ασφάλειας αποτελεί βασική προτεραιότητα
E) Τα φώτα πoρείας χρησιμoπoιoύνται για
φωτισμό της oδoύ σε μεγάλη απόσταση
μπρoστά από το αυτοκίνητο

48. Αδύναμο και αναξιόπιστο. Έτσι βλέπουν
σήμερα τον πρόεδρο Ομπάμα κύκλοι της
Ουάσιγκτον μετά την ξαφνική υποχώρηση
του στο σύστημα της ριζικής μεταρρύθμισης
του συστήματος υγείας. ----. Σήκωσε λευκή
σημαία προτού καλά καλά αρχίσει η μάχη
στο Κογκρέσο. Μας ενδιαφέρει; Ασφαλώς,
αφού ό,τι συμβαίνει εκεί δίνει τον τόνο για
όσα θα συμβούν αργότερα στην Ευρώπη.

E) Μια ορμόνη που έχει ανακαλυφτεί πριν
μερικά χρόνια φαίνεται ότι είναι υπεύθυνη
για την αυξημένη όρεξη

A) Οι συντηρητικοί δεν έπαψαν να τον
αποκαλούν σοσιαλιστή
B) Ανατινάζουν εκλογικά τμήματα επειδή
μισούν τη δημοκρατία
C) Η επιτυχής διεξαγωγή των εκλογών δεν
αρκεί για την επίτευξη της ειρήνης
D) Λυγίζει με την πρώτη σπρωξιά λένε οι
αντίπαλοί του
E) Στην περίοδο της κρίσης όλα τα σενάρια
περί εκλογών είναι υπό εξέταση
Diğer sayfaya geçiniz.
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49. Η Γερμανία είναι η πιο χαρακτηριστική
εκπρόσωπος του ευρωπαϊκού μοντέλου
στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.
Η γερμανική κυβέρνηση σημείωσε μια
μεγάλη επιτυχία με την πολιτική επιδότησης
των μισθών που εφάρμοσε. ----. Η χώρα,
παρά την δραματική μείωση της
οικονομικής δραστηριότητας καταφέρνει να
περιορίσει τις απώλειές της σε ό,τι αφορά
την ανεργία.

51. ----. Αν οι θεατές σήκωναν τους αντίχειρες
και φώναζαν missum ο αυτοκράτορας
συνήθως του έδινε χάρη δηλαδή τον
συγχωρούσε. Σπάνιο αλλά συνέβαινε.
Ακόμη και στο πιο απάνθρωπο θέαμα που
επινόησε ποτέ ο άνθρωπος για να
διασκεδάζει ο αδύναμος είχε μια ελπίδα να
επιζήσει. Ο ματαντόρ όμως στην αρένα δεν
χαρίζεται ποτέ στον τρομαγμένο και
νικημένο ταύρο.

A) Η Γερμανία είναι η κινητήρια δύναμη στην
Ε.Ε. και μία από τις σημαντικότερες
βιομηχανικές χώρες του κόσμου

A) Οι ταυρομαχίες δέχονται έντονη κριτική και
αποδοκιμασίες από ακτιβιστές των
δικαιωμάτων των ζώων

B) Συμφώνησαν στη σταδιακή κατάργηση των
επιδοτήσεων οι χώρες της G20

B) Προκαλεί εξάρτηση και ευθύνεται για 60 ή
και περισσότερους διαφορετικούς τύπους
ασθενειών

C) Στόχος ήταν να περιορισθούν οι απολύσεις
των εργαζομένων στο μέτρο του δυνατού

C) Είναι υπεύθυνο και για κοινωνικές και
συναισθηματικές βλάβες, που εκτείνονται
και στον περίγυρο του χρήστη

D) Η γερμανική οικονομία θα παραμείνει
εξωστρεφής, αποφαίνονται οι ειδικοί του
Ινστιτούτου της γερμανικής οικονομίας

D) Ο ελληνικός και ο ρωμαϊκός πολιτισμός
αντιμετωπίζονται από τους ιστορικούς ως
συγγενείς και ομοειδείς

E) Τα οικονομικά μεγέθη της Γερμανίας
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις
εξαγωγές
50. Λόγω της κρίσης η μάστιγα του
ηλεκτρονικού εγκλήματος έχει πάρει ακόμα
μεγαλύτερες διαστάσεις τόσο στην Ελλάδα
όσο και στον υπόλοιπο κόσμο.----. Αυτοί
είναι οι ειδικοί που απολύθηκαν από
εταιρείες ηλεκτρονικής ασφάλειας και πλέον
αξιοποιούν τις γνώσεις τους για να
υποκλέψουν πληροφορίες.
A) Οι απολύσεις των εργαζομένων στον
ιδιωτικό τομέα για οικονομοτεχνικούς
λόγους πρέπει να γίνονται με αντικειμενικά
κριτήρια
B) Η παρούσα οικονομική κρίση μπορεί να
θεωρηθεί η σοβαρότερη από το τέλος του Β'
Παγκοσμίου Πολέμου

E) Τη ρωμαϊκή εποχή ο ηττημένος μονομάχος
στο Κολοσσαίο ζητούσε να του χαριστεί η
ζωή υψώνοντας το αριστερό του χέρι.
52. – 57. sorularda, verilen durumda
söylenmiş olabilecek sözü bulunuz.
52. Η γυναίκα σας σάς λέει ότι ο φίλος σας, ο
Γιάννης, αντιμετωπίζει σοβαρά
επαγγελματικά προβλήματα. Εσείς
ανησυχείτε και θέλετε να τον δείτε. Όμως
σκέφτεστε ότι έχει ανάγκη να ξεσκάσει λίγο.
Κάνετε ένα πρόγραμμα για μετά τη δουλειά,
του τηλεφωνείτε και του λέτε:
A) Πρέπει να σε δω οπωσδήποτε. Έρχομαι
στη δουλειά.
B) Θα σε πάρω στις οχτώ. Θα πάμε σ’ένα
καλό εστιατόριο και μετά στο σινεμά.

C) Τα οικονομικά εγκλήματα μέσα από την
ανάπτυξη της επιστήμης και της
τεχνολογίας βρίσκουν πρόσφορο έδαφος
για εξέλιξη

C) Νομίζω ότι η γυναίκα μου λέει ψέμματα.
Ξέρω ότι οι δουλειές σου πάνε καλά.

D) Στις e-σπείρες συμμετέχουν πλέον και
εξειδικευμένοι γνώστες γενικά της
πληροφορικής

D) Μην ανησυχείς. Ξέρεις ότι είμαι ο
επικεφαλής προγραμματιστής πολλών
επιχειρήσεων.

E) Κινητά τηλέφωνα, σταθερά και Ίντερνετ
είναι ευάλωτα σε υποκλοπές και η
υποκλοπή αποτελεί κακούργημα

E) Ανησυχώ για σένα και έχω σκάσει από την
περιέργεια. Θέλω να μου να πεις όλα,
τώρα, στο τηλέφωνο.
Diğer sayfaya geçiniz.
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53. Εργάζεστε ως αρχιτέκτονας σε μια εταιρεία.
Ο διευθυντής σας σάς έχει αναθέσει την
προετοιμασία των σχεδίων ενός εμπορικού
κέντρου και σας έχει πει ότι πρέπει να είναι
έτοιμα μέχρι το μεσημέρι. Δεν θέλετε να τον
απογοητεύσετε αλλά για να τελειώσετε τα
σχέδια εγκαίρως δεν πρέπει να σας
ενοχλήσουν. Γι’ αυτό λέτε στη γραμματέα
σας:

55. Επισκεφτήκατε το Μουσείο Ακρόπολης και
η μεγαλοπρέπεια του χώρου καθώς και η
ομορφιά των αρχαιολογικών ευρημάτων
που εκτίθενται σας κατενθουσίασαν. Την
επόμενη μέρα πηγαίνετε στο γραφείο και για
να συστήσετε στους συναδέλφους σας να
επισκεφτούν το μουσείο τους λέτε:
A) Μπορείτε να γνωριστείτε με τους
αρχαιολόγους που επισκέφτηκα χθες στο
Μουσείο Ακρόπολης.

A) Με ενοχλεί που δεν είστε αρχιτέκτονας.
Αλλιώς θα μπορούσατε να με βοηθήσετε.

B) Όπως ξέρετε οι μεγαλοπρεπείς χώροι και τα
αρχαιολογικά ευρήματα πάντα με
ενθουσιάζουν.

B) Δυστυχώς θα απογοητεύσω το διευθυντή.
Πείτε του ότι δεν μπορώ να τελειώσω τα
σχέδια.

C) Θέλω να σας συστήσω το διευθυντή του
Μουσείου Ακρόπολης.

C) Για να τελειώσω τα σχέδια πρέπει να πάω
σ’ένα εμπορικό κέντρο γιατί κάτι με ενοχλεί.

D) Χθες πήγα στο Μουσείο Ακρόπολης και
καταγοητεύτηκα. Πρέπει να το δείτε.

D) Οι αρχιτέκτονες χρειάζονται περισσότερο
χρόνο και ησυχία για να τελειώσουν τα
σχέδιά τους εγκαίρως.

E) Είστε συνάδελφοί μου και ξέρω ότι δεν σας
αρέσουν τα μουσεία. Θα ήταν καλύτερα να
μην πάτε στο Μουσείο Ακρόπολης.

E) Θέλω να αναβάλετε όλα τα ραντεβού μου.
Επίσης έως το μεσημέρι δεν θέλω ούτε
τηλέφωνα, ούτε επισκέπτες.

56. Είστε λάτρης της ροκ μουσικής και έχετε
παρακολουθήσει ζωντανά πολλούς
καλλιτέχνες. Έτσι πηγαίνετε στη συναυλία
ενός μεγάλου τραγουδιστή του είδους.
Όμως στο τέλος της συναυλίας είστε
απογοητευμένος από την ερμηνεία του σε
κάποια τραγούδια και όταν σας ρωτάει μια
φίλη σας τις εντυπώσεις σας σχετικά με τον
τραγουδιστή, της απαντάτε:

54. Είστε ο πρόεδρος της διοργανωτικής
επιτροπής ενός συνεδρίου και σας
συγχαίρουν όλοι οι συμμετέχοντες. Ξέρετε
ότι αυτή η επιτυχία δεν είναι προσωπική
αλλά οφείλεται κυρίως στους συνεργάτες
σας οι οποίοι εργάστηκαν με πολύ κόπο.
Για τον παραπάνω λόγο θέλετε να τους
ευχαριστήσετε και στην ομιλία σας λέτε:

A) Δεν μου αρέσει η ροκ μουσική. Προτιμώ τις
συναυλίες των κλασικών καλλιτεχνών.

A) Μπορώ να πω ότι οι συνεργάτες μου
εργάστηκαν πολύ και είναι κουρασμένοι.

B) Είναι βέβαια μεγάλος τραγουδιστής. Αλλά η
ζωντανή ερμηνεία του δεν με εντυπωσίασε
και πολύ.

B) Οι συνεργάτες μου εργάστηκαν με πολύ
κόπο αλλά δεν ξέρω γιατί δεν είναι
ευχαριστημένοι.

C) Μου αρέσει να παρακαλουθώ ζωντανά τους
τραγουδιστές και γι’αυτό πηγαίνω στις
συναυλίες τους.

C) Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη
μου στους συνεργάτες μου οι οποίοι
εργάστηκαν σκληρά για την επιτυχία του
συνεδρίου.

D) Οι συναυλίες, στο τέλος τους, πάντα με
απογοητεύουν.

D) Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους
συνεργάτες μου για την επιτυχία τους στις
ομιλίες που ετοίμασαν.

E) Η ερμηνεία του σε κάποια τραγούδια ήταν
πολύ καλή. Είναι ο καλύτερος του είδους.

E) Ως πρόεδρος της διοργανωτικής επιτροπής
θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους
συμμετέχουν στο συνέδριο.
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57. Είστε στο αεροδρόμιο μιας πόλης που
βρίσκεστε για πρώτη φορά. Θέλετε να πάτε
με ταξί στο κέντρο, στο ξενοδοχείο όπου θα
μείνετε. Αλλά πρώτα θέλετε να μάθετε τα
κόμιστρα ώστε ο οδηγός του ταξί να μη σας
χρεώσει υπερβολικά. Γι’ αυτό πηγαίνετε
στον σταθμό των ταξί και ρωτάτε:
A) Πόσο περίπου θα πληρώσω αν πάω με ταξί
στο ξενοδοχείο «Έλενα», στο κέντρο;
B) Δεν νομίζετε ότι τα κόμιστρα των ταξί είναι
πολύ ακριβά;
C) Πώς μπορώ να πάω στο κέντρο με ταξί;
D) Μπορείτε να πείτε στον οδηγό του ταξί να
μην με χρεώσει υπερβολικά;

59. (I) Το κινητοσκόπιο, ήταν μια μηχανή
προβολής, με δυνατότητα να προβάλλει την
κινηματογραφική ταινία σ’ένα κουτί, το οποίο
ήταν ορατό μόνο από έναν θεατή. (II) Η
συσκευή παρουσιάστηκε για πρώτη φορά
επίσημα στις 20 Μαΐου του 1891, μαζί με την
πρώτη κινηματογραφική ταινία. (III) Οι
άνθρωποι ανακάλυψαν τη μαγεία του
κινηματογράφου και τον ονόμασαν έβδομη
τέχνη. (IV) Ο Έντισον θεώρησε την εφεύρεση
του κινητοσκοπίου ήσσονος σημασίας και ο
ίδιος δεν ενδιαφέρθηκε ώστε να προβάλλονται
οι ταινίες για περισσότερους θεατές.
(V) Επιπλέον δεν κατοχύρωσε την εφεύρεση
διεθνώς, με αποτέλεσμα να είναι νόμιμη η
αντιγραφή και εξέλιξή του κινητοσκοπίου στην
Ευρώπη.
A) I

E) Το ξενοδοχείο που θα μείνω είναι μακριά
από το αεροδρόμιο;

B) II

C) III

D) IV

E) V

58. – 63. sorularda, cümleler sırasıyla
okunduğunda parçanın anlam
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.
58. (I) Τα πρώτα υποβρύχια καλώδια
τηλεπικοινωνιών πρόσφεραν υπηρεσίες στην
τηλετυπία. (II) Οι επόμενες γενεές καλωδίων
προσφέρουν υπηρεσίες για την καθιέρωση της
τηλεφωνίας και στη μετάδοση ψηφιακών
στοιχείων. (III) Όλα τα σύγχρονα καλώδια
χρησιμοποιούν την τεχνολογία οπτικών ινών για
τη μεταφορά του βασικού ψηφιακού σήματος, το
οποίο εν συνεχεία χρησιμοποιείται για τη
μεταφορά του τηλεφωνικού ή του ψηφιακού
φορτίου. (IV) Από το 2003, τα υποβρύχια
καλώδια συνδέουν τις ηπείρους όλου του
κόσμου, με μόνη εξαίρεση την Ανταρκτική.
(V) Τα καλώδια μεγάλης απόστασης
αντιμετωπίζουν τρομερά προβλήματα σχετικά
με τον ηλεκτρισμό και γι’αυτό δεν
χρησιμοποιούνται σε πολλές ηπείρους.
A) I

B) II

C) III

D) IV

60. (I) Η κλειστοφοβία είναι μια μορφή φοβίας, όπου
το άτομο αισθάνεται έντονο φόβο, συνήθως
παράλογο και αδικαιολόγητο, όταν βρίσκεται σε
κλειστό χώρο. (II) Είναι μια άσχημη εμπειρία
που προκαλεί άγχος. (III) Ο κλειστοφοβικός
άνθρωπος έχει την ψευδαίσθηση ότι τα
τοιχώματα του χώρου όπου βρίσκεται όλο και
περισσότερο στενεύουν. (IV) Η παρουσία και
άλλων ατόμων στο χώρο μειώνει συνήθως την
ένταση των συμπτωμάτων, χωρίς όμως να
καταφέρνει να απαλλάξει το άτομο εντελώς από
τους φόβους του. (V) Για τη θεραπεία της
κλειστοφοβίας δεν φαίνεται να αποδίδει άλλη
μέθοδος παρά η ψυχοθεραπεία.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V
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61. (I) Πριν από λίγες μέρες σήμανε το πρώτο
κουδούνι του νέου σχολικού έτους και χιλιάδες
μαθητές γέμισαν ξανά τις σχολικές αυλές με τις
χαρούμενες φωνές τους. (II) Δυστυχώς όμως,
αυτή η ειδυλλιακή εικόνα παιδικής ευφορίας δεν
ισχύει γι’όλους. (III) Ενας σημαντικός αριθμός
παιδιών βιώνει με κυμαινόμενα αισθήματα
έντονου φόβου ή και πανικού το ξεκίνημα της
νέας σχολικής χρονιάς. (IV) Και δεν πρόκειται
καθόλου για τους λεγόμενους αδιάφορους ή
κακούς μαθητές, αλλά για καλούς ή και
άριστους μαθητές που, χωρίς κάποια εμφανή
αιτία, αντιμετωπίζουν κυριολεκτικά με τρόμο την
επιστροφή τους στην τάξη. (V) Η έλλειψη
ενδιαφέροντος που παρατηρείται στα παιδιά
οδηγεί τους υπεύθυνους σε μια υπερβολικά
αυστηρή συμπεριφορά.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

63. (I) Η Γροιλανδία περιέχει αρκετό νερό σε μορφή
πάγων για να αυξήσει το επίπεδο των
θαλασσών. (II) Φέτος το καλοκαίρι η μέση
παγκόσμια θερμοκρασία των ωκεανών
διαμορφώθηκε σχεδόν στους 17 βαθμούς
Κελσίου, περίπου 0,58 βαθμοί υψηλότερα από
το κανονικό επίπεδο θερμοκρασίας γι' αυτήν την
περίοδο. (III) Τον Αύγουστο, η μέση παγκόσμια
θερμοκρασία στην επιφάνεια των ωκεάνιων
υδάτων ήταν περίπου 16,89 βαθμοί, σχεδόν
0,57 βαθμούς υψηλότερα από ό,τι συνήθως.
(IV) Γι’αυτό καταγράφηκε ως ο θερμότερος
Αύγουστος στην ιστορία για τους ωκεανούς.
(V) Επίσης η συνδυασμένη θερμοκρασία στην
ξηρά και τις θάλασσες παγκοσμίως φέτος το
καλοκαίρι ήταν περίπου 16,2 βαθμοί, η οποία
αποτελεί το τρίτο θερμότερο τρίμηνο που έχει
καταγραφεί ποτέ στη Γη.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

64. – 69. sorularda, verilen cümleye
anlamca en yakın olan cümleyi bulunuz.
62. (I) Με τον όρο πίεση χαρακτηρίζεται το
αποτέλεσμα της εφαρμογής μιας δύναμης σε
μια επιφάνεια. (II) Πολλές φορές πιέζουμε και
ασκούμε βία προς εξαναγκασμό. (III) Στη
φυσική ως πίεση χαρακτηρίζεται η δύναμη που
ασκείται στη μονάδα της επιφάνειας ενός υλικού
και ορίζεται ως το πηλίκο της ασκούμενης
δύναμης που δρα σε μια επιφάνεια δια του
εμβαδού της επιφάνειας αυτής. (IV) Η πίεση
εξαρτάται από το μέγεθος της ασκούμενης
δύναμης και από το εμβαδό της επιφάνειας
στην οποία και ασκείται. (V) Όσο μεγαλύτερη
είναι η επιφάνεια τόσο μικρότερη γίνεται η
πίεση.
A) I

B) II

C) III

D) IV

64. H ψυχανάλυση, γνωστή και ως «δια της
ομιλίας θεραπεία», δεν παρηγορεί τον
ασθενή και δεν του συμπαραστέκεται με
τους τρόπους της παραδοσιακής ιατρικής.
A) Η θεραπεία δια της ομιλίας, η οποία είναι
γνωστή και ως ψυχανάλυση
συμπαραστέκεται και παρηγορεί τους
αρρώστους με τις μεθόδους της
παραδοσιακής ιατρικής.
B) H ψυχανάλυση, γνωστή και ως θεραπεία με
ομιλία παρηγορεί και συμπαραστέκεται στον
άρρωστο με τους ίδιους τρόπους όπως η
παραδοσιακή ιατρική.
C) Η παραδοσιακή ιατρική εφαρμόζει
διαφορετικούς τρόπους για να παρηγορεί
και να συμπαραστέκεται στους ασθενείς
ανθρώπους από ότι η ψυχανάλυση η οποία
εφαρμόζεται από γιατρούς μέσω της
συζήτησης.

E) V

D) Η ψυχανάλυση η οποία χρησιμοποιεί ως
μέθοδο θεραπείας την ομιλία δεν παρηγορεί
και δεν συμπαραστέκεται στους ασθενείς
όσο η παραδοσιακή ιατρική.
E) Η ψυχανάλυση η οποία είναι φημισμένη και
ως θεραπεία μέσω της ομιλίας δίνει
παρηγοριά και συμπαράσταση στον
άρρωστο με διαφορετικές μεθόδους από
την παραδοσιακή ιατρική.
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65. Την προτροπή «Αγοράστε ακίνητα»
απευθύνουν οι πολυεθνικές εταιρείες προς
τις θυγατρικές τους, οι οποίες
δραστηριοποιούνται σ’όλη την υφήλιο, στον
τομέα του εμπορίου.

67. Η σύναξη της οικογένειας για το βραδινό
φαγητό, στις μέρες των γιορτών είναι ένα
από τα πατροπαράδοτα έθιμά μας και
πρέπει να διατηρηθεί και στα επόμενα
χρόνια.

A) Την προτροπή «Αγοράστε ακίνητα»
απευθύνουν οι πολυεθνικές εταιρείες στις
εμπορικές εταιρείες που βρίσκονται σ’όλη
την υφήλιο.

A) Τα πατροπαράδοτα έθιμα όπως το μάζεμα
της οικογένειας για βραδινό φαγητό στις
γιορτινές μέρες πρέπει να συνεχίζεται από
τους νέους στο μέλλον.

B) Οι πολυεθνικές εταιρείες προτρέπουν τις
θυγατρικές τους που δραστηριοποιούνται
παγκοσμίως στον κλάδο του εμπορίου να
αγοράσουν ακίνητα.

B) Η σύναξη της οικογένειας για το δείπνο στις
γιορτινές μέρες είναι ένα σημαντικό έθιμο
και στο μέλλον πρέπει να το διατηρήσουν οι
νέοι.

C) Οι θυγατρικές εμπορικές εταιρείες που
δρουν σ’όλη την υφήλιο προτρέπουν τις
πολυεθνικές εταιρείες να αγοράσουν
ακίνητα.

C) Ένα από τα πατροπαράδοτα έθιμά μας
είναι η σύναξη της οικογένειας για το δείπνο
στις γιορτινές μέρες και όμως στο μέλλον
δεν πρέπει να εμποδίζει τους νέους.

D) Οι πολυεθνικές εταιρείες απευθύνουν την
προτροπή να αγοράσουν ακίνητα οι
εμπορικές εταιρείες σ΄όλο τον κόσμο.

D) Στις γιορτινές μέρες, η συγκέντρωση της
οικογένειας για το δείπνο είναι ένα από τα
έθιμα που μας έχει παραδοθεί από τους
προγόνους μας και πρέπει να κρατήσει και
στο μέλλον.

E) Οι θυγατρικές εταιρείες που
δραστηριοποιούνται σ’όλη την υφήλιο στον
τομέα του εμπορίου αγοράζουν κάποια
ακίνητα.

E) Στο μέλλον πρέπει να διατηρηθούν τα
πατροπαράδοτα έθιμά μας όπως η σύναξη
της οικογένειας για το δείπνο.

66. Κάποια εργοστάσια εκπέμπουν τόση
μεγάλη ποσότητα ρύπων που θέτουν σε
σοβαρό κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπουν
που ζουν στα αστικά κέντρα.
A) Ορισμένα εργοστάσια διοχετεύουν στην
ατμόσφαιρα τόσο πολύ μεγάλη ποσότητα
ρύπων ώστε βάζουν σε σοβαρό κίνδυνο τη
ζωή των ανθρώπων που ζουν στις πόλεις.
B) Κάποια εργοστάσια εκπέμπουν τόση
μεγάλη ποσότητα ρύπων που στα αστικά
κέντρα η ζωή γίνεται πιο επικίνδυνη.
C) Στα αστικά κέντρα οι ζωές των ανθρώπων
βρίσκονται σε σοβαρό κίνδυνο επειδή
κάποια εργοστάσια δεν διοχετεύουν στην
ατμόσφαιρα τόση μεγάλη ποσότητα ρύπων.
D) Η μεγάλη ποσότητα των ρύπων που
εκπέμπουν ορισμένα εργοστάσια κάνει πιο
επικίνδυνη τη ζωή των πολιτών που ζουν
στην επαρχία.
E) Η ζωή των ανθρώπων που ζουν στα αστικά
κέντρα κινδυνεύει σοβαρά επειδή ορισμένα
εργοστάσια εκπέμπουν ελάχιστη ποσότητα
ρύπων.
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68. Συμπεραίνεται ότι οι διαφορές όσον αφορά
τη θνησιμότητα και τη νοσηρότητα δεν
οφείλονται σε γενετικές διαφορές αλλά στη
διατροφή και στον τρόπο ζωής.
A) Οι επιστήμονες έβγαλαν το συμπέρασμα ότι
οι διαφορές που υπάρχουν στη
θνησιμότητα και τη νοσηρότητα οφείλουν
πολλά στις γενετικές διαφορές, στη
διατροφή και στον τρόπο ζωής.
B) Συμπεραίνεται ότι η θνησιμότητα
παρουσιάζει διαφορά επειδή υπάρχουν
διαφορές στο γενετικό κώδικα, στον τρόπο
ζωής και διατροφής.

69. Σύμφωνα με μια νέα αμερικανική
επιστημονική έρευνα, στο μέλλον
αναμένονται συχνότερες και εντονότερες
βροχοπτώσεις λόγω της επιδεινούμενης
κλιματικής αλλαγής.
A) Οι βροχοπτώσεις στο μέλλον θα είναι πιο
συχνές και πιο έντονες επειδή η νέα
επιστημονική έρευνα των αμερικάνων
επιδεινώνει την κλιματική αλλαγή.
B) Όπως δηλώνουν οι επιστήμονες στο μέλλον
θα έχουμε πιο δυνατές βροχές λόγω της
κλιματικής αλλαγής που επιδεινώνεται.
C) Η νέα επιστημονική έρευνα που
πραγματοποιήθηκε στην Αμερική δείχνει ότι
στο μέλλον θα βρέχει περισσότερες μέρες
εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής που
επιδεινώνεται.

C) Όσον αφορά τη θνησιμότητα και τη
νοσηρότητα μπορούμε να συμπαράνουμε
ότι οφείλονται σε γενετικές διαφορές και όχι
στον τρόπο ζωής και διατροφής.

D) Όπως προκύπτει από μια καινούργια
έρευνα των αμερικανών επιστημόνων, τα
επόμενα χρόνια αναμένονται πιο συχνές και
πιο έντονες βροχοπτώσεις εξαιτίας της
κλιματικής αλλαγής που επιδεινώνεται.

D) Συμπεραίνεται ότι οι διαφορές στη
θνησιμότητα και τη νοσηρότητα έχουν
σχέση με τις γενετικές διαφορές όπως και
με τον τρόπο ζωής και διατροφής.
E) Βγαίνει το συμπέρασμα ότι οι διαφορές
σχετικά με τη θνησιμότητα και τη
νοσηρότητα οφείλονται στη διατροφή και
στον τρόπο ζωής και όχι σε γενετικές
διαφορές.

E) Η κλιματική αλλαγή επιδεινώνεται, όπως
προκύπτει από μια καινούργια έρευνα των
αμερικανών επιστημόνων επειδή στα
επόμενα χρόνια θα έχουμε συχνότερες και
εντονότερες βροχές.
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71. Μαρία:
- Πού είναι η συγκάτοικός σου; Έχω να την
δω μέρες.

70. – 75. sorularda, karşılıklı konuşmanın
boş bırakılan kısmını tamamlayabilecek
ifadeyi bulunuz.

Γιάννα:
- ----

70. Δημοσιογράφος:
- Μπορείτε να μου πείτε πώς ξεκίνησε η
καριέρα σας;

Μαρία:
- Γιατί; Μήπως μαλώσατε;

Διασημότητα:
- Ξεκίνησα ως μοντέλο και μετά άρχισα να
παίζω σε κάποια τηλεοπτικά σίριαλ.

Γιάννα:
- Όχι ακριβώς. Αλλά δεν είχαμε και πολλά
κοινά.

Δημοσιογράφος:
- ----

A) Πήγε στο μάρκετ και θα έρθει σε λίγο.
B) Έπιασε δουλειά και δεν μένει πολλές ώρες
στο σπίτι.

Διασημότητα:
- Ανακάλυψα ότι στην πραγματικότητα το
μόντελιγκ δεν μου ταιριάζει και ότι η
τηλεόραση είναι πιο ελκυστική.

C) Δεν συγκατοικούμε πια. Μετακόμισε την
περασμένη εβδομάδα.

A) Σε τι οφείλεται αυτή η αλλαγή στην καριέρα
σας;

D) Δεν το άκουσες; Παντρεύτηκε.
E) Περίεργο. Είναι συνέχεια στο σπίτι.

B) Υπάρχει κάποιο κανάλι με το οποίο θέλετε
να συνεργαστείτε;
C) Τι σκέφτεστε για τα τηλεοπτικά σίριαλ;
D) Πιστεύετε ότι σας ταιριάζουν περισσότερο
κάποιοι ρόλοι;

72. Πέτρος:
- Άκουσα καλά; Μιλάς ελληνικά;

E) Κερδίζετε περισσότερα χρήματα από τα
σίριαλ ή από το μόντελιγκ;

Κώστας:
- Ναι, μιλούσα με τον παππού μου. Η
οικογένειά μου κατάγεται από την Ελλάδα.
Πέτρος:
- ---Κώστας:
- Δεν το έφερε η συζήτηση. Άλλωστε μόνο ο
παππούς μου μιλάει ελληνικά.
A) Θέλω να δω τον παππού σου και να
μιλήσω ελληνικά μαζί του.
B) Η μητέρα σου είναι από την Ελλάδα;
C) Δεν ξέρει άλλη γλώσσα; Μιλάει μόνο
ελληνικά;
D) Είμαστε τόσα χρόνια φίλοι αλλά δεν μου το
είπες!
E) Είσαστε μια τυχερή οικογένεια γιατί ξέρετε
ελληνικά.
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73. Τάκης:
- ----

75. Λεωνίδας:
- Πήγες στα εγκαίνια της έκθεσης χθες το
βράδυ;

Γιάννης:
- Τι είδους βοήθεια χρειάζεσαι;

Βαγγέλης:
- ----

Τάκης:
- Θέλω να μου την διαβάσεις και να
διορθώσεις τα ορθογραφικά λάθη.

Λεωνίδας:
- Πράγματι; Γιατί;

Γιάννης:
- Πολύ ευχαρίστως!

Βαγγέλης:
- Δεν μου αρέσει η πολυκοσμία. Προτιμώ να
πηγαίνω μόνος όταν είναι ήσυχα.

A) Μπορείς να μου γράψεις τους
ορθογραφικούς κανόνες;

A) Όχι, δεν πήγα. Δεν ήμουν καλεσμένος.

B) Έχω πολύ δουλειά και καθόλου χρόνο.

B) Ναι. Διασκέδασα πολύ στο πάρτι.

C) Μπορείς να με βοηθήσεις στην εργασία
μου;

C) Θα πάω το Σάββατο με τον Ηλία.
D) Δεν μου άρεσε και δεν θα ξαναπάω.

D) Νομίζω ότι ο καθηγητής μας χρειάζεται
βοήθεια.

E) Όχι. Δεν πηγαίνω ποτέ σε εγκαίνια.

E) Η Μαρία άφησε σημείωμα και λέει πως
θέλει βοήθεια.

74. Πατέρας:
- Τι ψάχνεις;
Γιος:
- Το βιβλίο βιολογίας. Δεν μπορώ να το
βρω.
Πατέρας:
- ---Γιος:
- Όχι, δεν είναι ανάγκη. Θα πάρω το βιβλίο
της Έλσας.
A) Θέλεις να πάμε στο σχολείο και να ψάξουμε
και εκεί;
B) Πρέπει να είσαι πιο προσεχτικός με τα
βιβλία σου.
C) Χθες το είδα στο δωμάτιο σου.
D) Θέλεις να πάμε στην Έλσα και να τη
ρωτήσουμε;
E) Μήπως θα ήταν καλύτερα αν διάβαζες
κάποιο άλλο βιβλίο;
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77. Την εποχή που γεννήθηκε ο Γκρέκο η Κρήτη
----.

76. – 80. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) ήταν σημαντικό καλλιτεχνικό κέντρο
Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, γνωστός επίσης
με τo ιταλικό προσωνύμιο «El Greco», δηλαδή
«ο Έλληνας», ήταν καλλιτέχνης της ισπανικής
αναγέννησης. Έζησε το μεγαλύτερο μέρος της
ζωής του μακριά από την πατρίδα του την
Κρήτη, η οποία αποτελούσε τότε τμήμα της
ενετικής επικράτειας, δημιουργώντας το κύριο
σώμα του έργου του στην Ιταλία και στην
Ισπανία. Εκπαιδεύτηκε αρχικά ως αγιογράφος
και αργότερα ταξίδεψε στη Βενετία.
Επηρεάστηκε από τους μεγαλύτερους
δασκάλους της ιταλικής τέχνης των οποίων
υπήρξε μαθητής. Αργότερα εγκαταστάθηκε στο
Τολέδο, όπου έζησε μέχρι το τέλος της ζωής
του και ολοκλήρωσε ορισμένα από τα πιο
γνωστά έργα του. Η τέχνη του Γκρέκο
χαρακτηρίζεται από προσωπικά στοιχεία,
προϊόντα της τάσης του για πρωτοτυπία, τα
οποία όμως δεν βρήκαν μιμητές στην εποχή
του, γεγονός που δεν ευνόησε και τη συνέχειά
τους. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να
αγνοηθεί το έργο του τους επόμενους αιώνες.
Όμως στη διάρκεια του 20ου αιώνα, ο Γκρέκο
αναγνωρίστηκε ως πρόδρομος της μοντέρνας
τέχνης που αξιοποίησε στοιχεία της Ανατολικής
και Δυτικής παράδοσης, και το έργο του
επανεκτιμήθηκε, διατηρώντας μέχρι σήμερα
δεσπόζουσα θέση ανάμεσα στους μείζονες
ζωγράφους όλων των εποχών.

B) ήταν ένα νησί στο οποίο άκμαζε η
αναγέννηση
C) είχε πολλούς καλλιτέχνες
D) άνηκε στους Τούρκους
E) ήταν υπό την κυριαρχία των Βενετών

78. Ο Γκρέκο ήταν καλλιτέχνης της ισπανικής
αναγέννησης επειδή ----.
A) ταξίδεψε πολλές φορές στην Ισπανία και
την θεώρησε πατρίδα του
B) έζησε έως το θάνατό του σε μια ισπανική
πόλη και εκεί έφερε σε πέρας κάποια από
τα πασίγνωστα έργα του

76. Το προσωνύμιο του Δομήνικου
Θεοτοκόπουλου δηλώνει ----.

C) εκπαιδεύτηκε ως αγιογράφος από Ισπανούς
καλλιτέχνες

A) ότι είναι Ισπανός
B) την καταγωγή του

D) πήγε στη Βενετία αλλά οι Ιταλοί δάσκαλοι
του δεν τον εκπαίδευσαν σωστά

C) ότι είναι Ιταλός

E) οι Ιταλοί δάσκαλοι τέχνης των οποίων ήταν
μαθητής τον έστειλαν στην Ισπανία

D) ότι έζησε στη Βενετία
E) ότι είναι καλλιτέχνης
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79. Ο Γκρέκο ----.

80. Στην εποχή μας ----.

A) ήταν ένας καλλιτέχνης με προσωπικό ύφος
και τάση να πρωτοτυπεί

A) ο Γκρέκο δεν εκτιμείται ως προτωπόρος της
σύγχρονης τέχνης

B) βρήκε κάποια έργα και τα μιμήθηκε

B) το έργο του Γκρέκο δεν αναγνωρίζεται από
τους μείζονες ζωγράφους

C) ήταν ένας καλλιτέχνης το έργο του οποίου
εκτιμήθηκε αμέσως

C) θεωρείται πρόδρομος της αναγέννησης

D) ήταν ένας άνθρωπος της αναγέννησης με
πολλούς συνεχιστές

D) ο Γκρέκο έχει μια κυρίαρχη θέση ανάμεσα
στους πιο σημαντικούς ζωγράφους

E) στην εποχή του αποτέλεσε παράδειγμα για
πολλούς καλλιτέχνες

E) θεωρείται εκπρόσωπος της Ανατολικής και
της Δυτικής παράδοσης
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82. Τα τραπεζογραμμάτια εκδίδονται ----.

81. – 85. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) όταν στη χώρα οι πολίτες χρησιμοποιούν το
ευρώ στις καθημερινές τους συναλλαγές

Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ μαζί με τα κέρματα
ευρώ αποτελούν τη φυσική μορφή του ευρώ,
του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος.
Χρησιμοποιούνται για τις καθημερινές
συναλλαγές στις 16 χώρες μέλη της
ευρωζώνης, αλλά και σ’άλλες περιοχές του
κόσμου που έχουν υιοθετήσει το ευρώ είτε
βάσει συμφωνίας ή άτυπα. Δικαίωμα έκδοσης
τραπεζογραμματίων έχουν οι κεντρικές εθνικές
τράπεζες των χωρών της ευρωζώνης. Αντίθετα
από τα κέρματα που έχουν μια κοινή και μıα
εθνική όψη τα τραπεζογραμμάτια έχουν και τις
δύο όψεις κοινές. Τα τραπεζογραμμάτια
εκδίδονται σε 7 ονομαστικές αξίες και διαφέρουν
στο μέγεθος και το χρώμα ώστε να ξεχωρίζουν
εύκολα μεταξύ τους και να μην προκαλείται
σύγχυση στις συναλλαγές. Τα σχέδιά τους είναι
έργο του αυστριακού Ρόμπερτ Καλίνα και έχουν
θέμα επτά διαφορετικές εποχές και
αρχιτεκτονικούς ρυθμούς της Ευρώπης. Το
ευρώ είναι ένα διακρατικό νόμισμα το σχέδιο
του οποίου δεν έπρεπε να ταυτίζεται με κάποια
συγκεκριμένη χώρα. Γι’ αυτό το λόγο οι
αρχιτεκτονικοί σχεδιασμοί που απεικονίζονται
δεν είναι υπαρκτοί αλλά απλώς ενδεικτικοί ενός
συγκεκριμένου αρχιτεκτονικού ρυθμού.

B) στις χώρες που έχουν υιοθετήσει τη χρήση
του ευρώ
C) σε κάποιες χώρες της ευρωζώνης στις
οποίες οι εθνικές τράπεζες βρίσκονται
κεντρικά
D) από τις κεντρικές εθνικές τράπεζες των
κρατών που βρίσκονται στην ευρωζώνη
E) όταν οι εθνικές τράπεζες έχουν δικαίωμα
έκδοσης κερμάτων

83. Τα κέρματα ευρώ ----.
A) έχουν δύο όψεις από τις οποίες μόνο η μία
είναι κοινή

81. Το ευρώ είναι ----.

B) είναι νομίσματα που δεν έχουν μεγάλη ισχύ

A) τα κέρματα ευρώ

C) είναι εθνικά νομίσματα στα οποία
απεικονίζονται οι αξίες των ευρωπαϊκών
εθνών

B) τα τραπεζογραμμάτια ευρώ
C) το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα που ισχύει σε
πολλές χώρες του κόσμου

D) δεν έχουν μεγάλη χρήση όσο τα
τραπεζογραμμάτια

D) οι συναλλαγές των χωρών που είναι μέλη
της ευρωζώνης

E) δεν ισχύουν σε κάποιες χώρες που το ευρώ
χρησιμοποιείται άτυπα

E) ένα νόμισμα με μεγάλη αξία
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84. Τα τραπεζογραμμάτια ----.

85. Σύμφωνα με το κείμενο ποιο από τα
παρακάτω είναι λάθος;

A) αντιπροσωπεύουν τη δύναμη του
ευρωπαϊκού αρχιτεκτονικού ρυθμού

A) Τα σχέδια των τραπεζογραμματίων είναι
έργο του Ρόμπερτ Καλίνα

B) έχουν 7 διαφορετικά ονόματα

B) Τα τραπεζογραμμάτια είναι διακρατικά
νομίσματα

C) προκαλούν σύγχυση στις συναλλαγές
D) δεν έχουν διαφορετικό μέγεθος και χρώμα

C) Τα τραπεζογραμμάτια απεικονίζουν κάποιο
σχέδιο που παραπέμπει σε κάποια
συγκεκριμένη χώρα

E) βρίσκονται στην αγορά σε 7 ονομαστικές
αξίες

D) Οι αρχιτεκτονικοί σχεδιασμοί που
απεικονίζονται στα τραπεζογραμμάτια είναι
ενδεικτικοί
E) Τα τραπεζογραμμάτια έχουν και τις δύο
όψεις τους κοινές
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87. Ο Άρης λέγεται «Κόκκινος Πλανήτης» επειδή
----.

86. – 90. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) έτσι φαίνεται από τη Γη
Ο Άρης είναι ένας από τους πλανήτες του
ηλιακού μας συστήματος. Είναι ο τέταρτος
κοντινότερος πλανήτης στον Ήλιο και ο
δεύτερος πιο κοντινός πλανήτης στη Γη. Λέγεται
και «Κόκκινος Πλανήτης» εξαιτίας του
χρώματος που παρουσιάζει και που οφείλεται
στο τριοξείδιο του σιδήρου στην επιφάνειά του.
Περιβάλλεται από μια λεπτή ατμόσφαιρα με
μέση πίεση περίπου στο ένα εκατοστό αυτής
της Γης. Έχει δύο μικρούς δορυφόρους: το
Φόβο και το Δείμο. Ο Άρης είναι γνωστός ήδη
από την αρχαιότητα, καθώς και ο πρώτος
πλανήτης που παρατηρήθηκε με τηλεσκόπιο.
Λόγω της εγγύτητας του τα γενικά
χαρακτηριστικά της μορφολογίας του
αποκαλύφτηκαν από νωρίς και θεωρήθηκαν ότι
είναι παρόμοια με αυτά της Γης. Η ομοιότητα
αυτή έδωσε βάση αφενός σε μια εκτεταμένη
συζήτηση για την ύπαρξη ζωής σ’αυτόν,
αφετέρου σε σκέψεις μελλοντικής αποίκισής
του. Επίσης είναι εύκολα προσεγγίσιμος, καθώς
ένα ταξίδι προς τον «Κόκκινο Πλανήτη» απαιτεί
χρόνο περίπου έξι μηνών όταν οι θέσεις Γης και
Άρη είναι ευνοϊκές, κάτι που συμβαίνει περίπου
ανά δύο χρόνια. Γι’αυτούς τους λόγους ο Άρης
είναι ο καλύτερα εξερευνημένος πλανήτης έως
σήμερα.

B) έχει κάποιους ατμούς στην επιφάνειά του
C) έχει πολλά κοιτάσματα σιδήρου
D) έχει λεπτή ατμόσφαιρα
E) οι δορυφόροι του είναι μικροί

88. Η μορφολογία του Άρη ----.
A) ήταν γνωστή από τα προϊστορικά χρόνια
B) εφευρέθηκε με το τηλεσκόπιο
C) θεωρείται ότι έχει ομοιότητες με τη
μορφολογία της Γης
D) συζητήθηκε από τους επιστήμονες

86. Ο Άρης είναι ----.

E) επηρεάζεται από την πίεση

A) ο πιο κοντινός πλανήτης στη Γη
B) ο τέταρτος στη σειρά πιο κοντινός πλανήτης
στον Ήλιο
C) ο κοντινότερος πλανήτης στον Ήλιο
D) ένας από τους οχτώ πλανήτες του Ηλιακού
συστήματος
E) ο μεγαλύτερος πλανήτης που βρίσκεται
κοντά στη Γη
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89. Οι άνθρωποι σκέφτηκαν ----.

90. Σύμφωνα με το κείμενο ποιο από τα
παρακάτω είναι σωστό;

A) ότι ο Άρης ήταν γνωστός στους αρχαίους
B) πως ίσως θα μπορούσαν να εποικίσουν τον
Άρη
C) ότι αν πάνε στον Άρη θα σωθεί το μέλλον
της ανθρωπότητας

A) Οι επιστημονικές έρευνες έδειξαν πως
υπάρχει ζωή στον Άρη
B) Η μέση πίεση στην ατμόσφαιρα του Άρη
είναι ψηλότερη από εκείνη της Γης
C) Η εγγύτητα του Άρη οφείλεται στο
τηλεσκόπιο

D) πως σε έξι μήνες θα μπορούσαν να είναι
έτοιμοι για ένα ταξίδι προς τον Άρη

D) Ο Φόβος και ο Δείμος είναι οι δορυφόροι
του Άρη

E) ότι μέσα σε δύο χρόνια θα μπορέσουν να
φτάσουν στον Άρη

E) Ο Άρης είναι προσεγγίσιμος επειδή είναι ο
καλύτερα εξερευνημένος πλανήτης μέχρι
σήμερα

Diğer sayfaya geçiniz.

25

A
2009 - KPDS Sonbahar / YUNANCA

92. Η νέα τεχνική ----.

91. – 95. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) με τη προσθήκη της φυσιοθεραπείας
φάνηκε αναποτελεσματική

Οι επιστήμονες κατάφεραν για πρώτη φορά να
δώσουν τη δυνατότητα της κίνησης σε
παράλυτα ποντίκια, των οποίων οι εγκέφαλοι
είχαν προηγουμένως αποκοπεί από το νωτιαίο
μυελό. Η νέα τεχνική ελπίζεται ότι στο μέλλον
θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε παράλυτους
ανθρώπους. Ενας συνδυασμός από συνεχή
ηλεκτρικά ερεθίσματα και φάρμακα, επέτρεψε
στα ποντίκια να περπατήσουν στα πίσω πόδια
τους. Στη συνέχεια, με την προσθήκη της
φυσιοθεραπείας, τα πειραματόζωα ήταν σε
θέση, μέσα σε μερικές εβδομάδες, να τρέξουν
επί μισή ώρα, χωρίς να παραπατούν. Tα
ποντίκια μπορούσαν να προσαρμόσουν τις
κινήσεις τους, ανταποκρινόμενα στα ηλεκτρικά
ερεθίσματα που δέχονταν, παρόλο που ο
αποκομμένος εγκέφαλός τους δεν μπορούσε να
στείλει και να δεχτεί μηνύματα. Αυτό, σύμφωνα
με τους ερευνητές, σημαίνει ότι το νευρωνικό
δίκτυο του νωτιαίου μυελού είναι σχεδόν ικανό
για αυτόνομη επεξεργασία των πληροφοριών
που δέχεται, καταλαβαίνοντας ότι ο εξωτερικός
κόσμος αλλάζει και τροποποιώντας ανάλογα τις
κινήσεις των μυών. Προηγούμενες έρευνες
είχαν δείξει ότι τα νευρικά δίκτυα του νωτιαίου
μυελού μπορούν να παράγουν περιορισμένη
μυϊκή κίνηση ακόμη και χωρίς την καθοδήγηση
του εγκεφάλου, όμως είναι η πρώτη φορά που
οι επιστήμονες κατάφεραν να αποκαταστήσουν
φυσιολογικές λειτουργίες σ’ένα παράλυτο
σώμα.

B) έδωσε ταχύτητα στα ποντίκια και έτσι
άρχισαν να τρέχουν επί μισή ώρα
C) εφαρμόστηκε μόνο στα πίσω πόδια των
ποντικιών
D) ελπίζεται πως θα δώσει τη δυνατότητα
κίνησης και στους παράλυτους ανθρώπους
E) έδωσε τέλος στο παραπάτημα των
ποντικιών που άρχισαν να περπατούν στα
πίσω πόδια τους

93. Μετά την εφαρμογή της νέας τεχνικής ----.
A) τα ποντίκια, των οποίων οι εγκέφαλοι είχαν
αποκοπεί από το νωτιαίο μυελό,
μπορούσαν να περπατούν
B) δεν ανταποκρίθηκαν όλοι σωστά στα
ηλεκτρικά ερεθίσματα

91. Οι επιστήμονες ----.
A) θεωρούν τα φάρμακα απαραίτητα για τη
θεραπεία

C) η παροχή φαρμάκων και η προσθήκη
φυσιοθεραπείας δεν έδωσε τα αναμενόμενα
αποτελέσματα

B) έκαναν την έρευνα στους εγκεφάλους των
ποντικιών

D) οι ερευνητές τελικά απέτυχαν να
πραγματοποιήσουν το στόχο τους

C) θέλουν να εφαρμόσουν την τεχνική στους
ανθρώπους αφότου αποκοπεί ο νωτιαίος
μυελός

E) τα ποντίκια γιατρεύτηκαν και άρχισαν να
τρέχουν ασταμάτητα

D) πιστεύουν ότι τα ηλεκτρονικά βοηθούν στο
σωστό περπάτημα
E) χρησιμοποίησαν στα πειράματά τους
παράλυτα ποντίκια

Diğer sayfaya geçiniz.
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94. Αυτή η έρευνα δείχνει ότι ----.

95. Προηγούμενες έρευνες είχαν δείξει ότι ----.

A) ο εξωτερικός κόσμος αλλάζει ασταμάτητα

A) οι επιστήμονες πρέπει να εργαστούν
περισσότερο για την επιτυχία

B) ο εγκέφαλος δέχεται και στέλνει μηνύματα

B) χωρίς την καθοδήγηση του εγκεφάλου η
κίνηση των μυών είναι αδύνατη

C) μελλοντικά η γιατρική επιστήμη θα είναι σε
θέση να χρησιμοποιεί πιο αποτελεσματικές
θεραπείες για τους παράλυτους

C) όλοι μας μπορούμε να παράγουμε
περιορισμένη κίνηση

D) είμαστε ικανοί να επεξεργαστούμε τις
πληροφορίες που δεχόμαστε
E) πρέπει να τροποποιήσουμε τις κινήσεις μας
επειδή έχουμε ανάγκη από περισσότερη
μυϊκή δύναμη

D) οι φυσιολογικές λειτουργίες θα
αποκατασταθούν για πρώτη φορά
E) τα νευρικά δίκτυα του νωτιαίου μυελού
έχουν τη δυνατότητα παραγωγής μυϊκής
κίνησης αυτόνομα από τον εγκέφαλο

Diğer sayfaya geçiniz.
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96. Στις σημερινές κοινωνίες ----.

96. – 100. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) αποδεχόμαστε ότι έχουμε ανάγκη από
τεχνολογικά μέσα

Στις σύγχρονες κοινωνίες είναι κοινώς αποδεκτό
το γεγονός ότι οι τηλεπικοινωνίες έχουν γίνει
αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας του
κάθε ανθρώπου. Σ’αυτό συμβάλουν κυρίως οι
τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν σημειωθεί τις
τελευταίες δεκαετίες. Μέσα σ’αυτές βρίσκονται
το τηλέφωνο, η τηλεόραση και ο ηλεκτρονικός
υπολογιστής, δηλαδή συσκευές που επιτρέπουν
την επικοινωνία και την πληροφόρηση μέσα
σ’ελάχιστο χρονικό διάστημα ανεξάρτητα από
την απόσταση. Παρ’όλα αυτά, η ανάγκη του
ανθρώπου για επικοινωνία υπήρχε πολύ πριν
από την εφεύρεση αυτών των καινοτόμων
συσκευών. Από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι
και το μεσαίωνα είχαν επικρατήσει δύο βασικά
είδη τηλεπικοινωνιών: η οπτική τηλεπικοινωνία
και η ηχητική. Η οπτική τηλεπικοινωνία ξεκίνησε
από τη στιγμή που ανακαλύφθηκε η φωτιά. Οι
άνθρωποι επινόησαν διάφορους κώδικες και με
τη βοήθεια σημάτων καπνού και μεταγενέστερα
με πολύχρωμες σημαίες μπορούσαν να
επικοινωνούν από μακρινές αποστάσεις. Η
αρχαιότερη, όμως, μορφή τηλεπικοινωνίας είναι
η ηχητική. Πρώτος την χρησιμοποίησε ο
προϊστορικός άνθρωπος και περιοριζόταν σε
ηχητικά σήματα που προέρχονταν από διάφορα
είδη τυμπάνων. Στη συνέχεια αυτά
αντικαταστάθηκαν με διάφορα άλλα όργανα
όπως οι κόρνες και οι τρομπέτες οι οποίες
χρησιμοποιούνταν ευρέως για στρατιωτικούς
σκοπούς μέχρι την εμφάνιση πιο
αποτελεσματικών μέσων.

B) η ανάγκη των ανθρώπων για επικοινωνία
είναι μεγαλύτερη
C) η καθημερινότητα μας κάνει πιο μοναχικούς
D) η χρήση των τηλεπικοινωνιακών μέσων
αποτελεί μέρος της καθημερινότητας
E) οι τηλεπικοινωνίες διευκολύνουν την
καθημερινή ζωή των ανθρώπων

97. Τα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά μέσα ----.
A) είναι βλαβερά για τη υγεία του ανθρώπου
B) έκαναν τον άνθρωπο ικανό να επικοινωνεί
και να πληροφορείται πολύ πιο γρήγορα
C) αύξησαν τα τελευταία χρόνια την ανάγκη
του ανθρώπου για επικοινωνία
D) είναι αποτέλεσμα δουλειάς πολλών χρόνων
E) και κάποιες συσκευές όπως η τηλέοραση
και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής
σημειώνουν αύξηση στις πωλήσεις

Diğer sayfaya geçiniz.
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98. Η ανάγκη του ανθρώπου για επικοινωνία
----.

100. Σύμφωνα με το κείμενο ποιο από τα
παρακάτω είναι λάθος;

A) ήταν μεγαλύτερη σε καιρό πολέμου

A) Τα τύμπανα ήταν ένα μέσο ηχητικής
τηλεπικοινωνίας

B) έγινε πιο μεγάλη το μεσαίωνα
C) στην αρχαιότητα ήταν πιο λίγη

B) Για πολλούς αιώνες είχαν επικρατήσει δύο
βασικά είδη τηλεπικοινωνιών

D) μειώθηκε μετά την εφεύρεση των
καινοτόμων συσκευών

C) Η οπτική τηλεπικοινωνία ξεκίνησε μετά την
ανακάλυψη της φωτιάς

E) υπήρχε από τα προϊστορικά χρόνια

D) Η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω
τηλεφώνου και ηλεκτρονικών υπολογιστών
εξαρτάται από την απόσταση
E) Ο καπνός και οι πολύχρωμες σημαίες ήταν
τα βασικά μέσα οπτικής τηλεπικοινωνίας

99. Η αρχαιότερη μορφή τηλεπικοινωνίας είναι
----.
A) ο καπνός

B) η ηχητική

TEST BİTTİ.

C) οι σημαίες

D) οι κόρνες

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

E) οι τρομπέτες

Diğer sayfaya geçiniz.
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SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. 2009-KPDS Sonbahar Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik
Belgesinin aslı olmadan sınava girilmesi yasaktır. Bu
belgenin fotokopisi veya faksı ile de sınava girilemeyecektir. Bu şekilde sınava giren adayların sınavı iptal edilecektir.
2. Adayların cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf
makinesi, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında
fonksiyonu olan saat, hesap makinesi, sözlük, kitap,
defter, müsvedde kâğıdı, pergel, açı ölçer, cetvel ve
benzeri her türlü araç gereçle sınava girmesi
kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adaylar
mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu
adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
3. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 180 dakikadır (3 saat). Sınavın ilk 90 ve son 15 dakikası
içinde hiçbir aday dışarı çıkarılmayacaktır. Cevaplamayı süre bitmeden tamamlarsanız, cevap kâğıdınızı
ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek
salonu terk edebilirsiniz. Sınav süresinin bittiği ilan
edilip cevap kâğıtları ve soru kitapçıkları salon görevlileri tarafından toplanıncaya kadar yerlerinizde
kalınız.
4. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden aday,
her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava alınmayacaktır.
5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla
yakından ve alçak sesle konuşmaları; ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan,
kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin
kimlikleri, Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu
adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler
kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak
zorunda değildir, sorumluluk size aittir.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek; bu incelemelerden elde edilen bulgular bireysel veya toplu
olarak kopya girişiminde bulunulduğunu gösterirse,
kopya eylemine katılan adayların cevaplarının bir kısmı veya tamamı iptal edilecektir. Cevap kâğıdınızı
başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız
gerekmektedir. Bu durum sizin için son derece
önemlidir.
ÖSYM Temsilcisi bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde
bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, ÖSYM
takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren
adayların tümünün sınavını geçersiz sayabilir.
7. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri
de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her
şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.
Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak
uyarılara uymayanların kimlikleri tutanağa yazılacak
ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları eksiksiz doldurunuz. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün
işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır.
Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
9. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup
olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası
eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için derhâl
Salon Başkanına başvurunuz.
Soru kitapçığında her sayfanın tepesinde basılı bulunan soru kitapçığı türünün, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçığı türüyle aynı olup olmadığını
kontrol ediniz. Farklı olması durumunda Salon Başkanından yeni bir soru kitapçığı isteyiniz. Soru kitapçığınızın türünün değişik olduğunu daha sonra fark ederseniz, size o zamana kadar cevaplama yaptığınız türden, hatasız bir soru kitapçığı verilmesi için Salon
Başkanına başvurunuz.
Cevap kâğıdınızda, size verilen soru kitapçığının
türünü “Soru Kitapçığı Türü” alanında ilgili yuvarlağı
doldurarak belirtiniz. Cevap kâğıdınızda işaretlediğiniz Soru Kitapçığı Türü salon görevlileri tarafından
sınav öncesi kontrol edilerek paraflanacaktır. Sizin
işaretlediğiniz ve salon görevlilerinin parafladıkları
kitapçık türü arasında fark olması hâlinde salon
görevlilerinin parafladıkları kitapçık türü dikkate
alınacaktır.
10. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru
kitapçığının üzerine adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik
Numaranızı ve bu salonun Salon Numarasını yazınız.
Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve
ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir
sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
11. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde
için kullanabilirsiniz.
12. Sınav süresince, görevliler dahil, salonda kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmeyecektir.
13. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir
kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle
yasaktır.
14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve 2009-KPDS Sonbahar
Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizi salon
görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ
SEVİYE TESPİT SINAVI (KPDS)
22 KASIM 2009

YUNANCA
A KİTAPÇIĞI
1. D

26. D

51. E

76. B

2. C

27. B

52. B

77. E

3. B

28. D

53. E

78. B

4. E

29. E

54. C

79. A

5. A

30. B

55. D

80. D

6. D

31. C

56. B

81. C

7. B

32. A

57. A

82. D

8. A

33. C

58. E

83. A

9. E

34. D

59. C

84. E

10. C

35. B

60. B

85. C

11. E

36. A

61. E

86. B

12. D

37. C

62. B

87. A

13. B

38. D

63. A

88. C

14. A

39. E

64. E

89. B

15. C

40. B

65. B

90. D

16. A

41. B

66. A

91. E

17. D

42. D

67. D

92. D

18. A

43. E

68. E

93. A

19. B

44. A

69. D

94. C

20. E

45. C

70. A

95. E

21. C

46. B

71. C

96. D

22. B

47. A

72. D

97. B

23. C

48. D

73. C

98. E

24. A

49. C

74. A

99. B

25. E

50. D

75. E

100. D

