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TEMEL SORU
KİTAPÇIĞI

AÇIKLAMA
1. Bu soru kitapçığındaki test 80 sorudan oluşmaktadır.
2. Bu test için verilen cevaplama süresi 180 dakikadır
(3 saat).

5. 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 olabilir.

3. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece bir
doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.

6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.

4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, kol ya da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer,
cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav
Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla
ve kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb.
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.
2. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 180 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 135 ve son 15 dakika içinde
adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden tamamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz.
3. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.
4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
5. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden
önce, sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye ya da
vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden
elde edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların
sınavı geçersiz sayılacaktır.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını
geçersiz sayabilir.
7. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak
bütün işaretlemelerde salon görevlisinin atacağı imzalar hariç, kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde
cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
8. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanlara kimlik bilgilerinizi yazınız. Sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru
kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol ediniz.
Soru kitapçığınızın sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için Salon Başkanına başvurunuz.
Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve kodlayınız.
Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı üzerindeki Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız ve
salon görevlisinin, kodlamanın doğru yapıldığını beyan eden hem soru kitapçığınızdaki hem de cevap
kâğıdınızdaki ilgili alanı imzaladığından emin olunuz. Salon görevlisi imzasını tükenmez kalemle atmalıdır.
9. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile
eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
10. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması
hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, sorumluluk size aittir.
11. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
12. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
13. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.

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.
Baskı: METEKSAN A.Ş. - Ankara

YUNANCA TESTİ
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3.

1. - 7. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.
1.

Ένοπλοι κομάντος ---- στις ζούγκλες της
νότιας Ινδίας για να προστατεύουν τίγρεις,
ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.
A) θα αναπτυχθούν

Εργοστάσια παραγωγής θερμικής ενέργειας,
τεράστιες βιομηχανίες και πέντε εκατομμύρια
αυτοκίνητα ---- την ατμοσφαιρική ρύπανση στο
Πεκίνο.
A) υποβάλλουν

B) θα καθαρίσουν

C) επιβαρύνουν

D) αποβάλλουν

B) έχουν ανακληθεί

E) επεμβαίνουν

C) απελάθηκαν
D) εξαφανίστηκαν
E) προκλήθηκαν

4.

2.

Ο Καναδάς ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από
τη Συνθήκη του Κιότο για τις κλιματικές
αλλαγές ---- τη χαρακτήρισε «δυσάρεστα
ατελή».
A) μόλις
D) ώστε

B) διότι

Στο κόκκινο η λήψη ασπιρίνης από τα υγιή
άτομα, μετά τα αποτελέσματα νέας ---- που
δείχνουν ότι το φάρμακο αυξάνει σημαντικά
τον κίνδυνο εσωτερικής αιμορραγίας.
A) επιλογής

B) μελέτης

C) αναζήτησης

D) συζήτησης

E) δημοσκόπισης

C) αφότου
E) ωστόσο
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5.

7.

Μαντικές ικανότητες φαίνεται ότι διαθέτει ο
σκύλος, καθώς, σύμφωνα με Ούγγρους
επιστήμονες, μπορεί να «διαβάζει» το βλέμμα
και να κατανοεί ---- των «συνομιλητών» του.
A) τις ικανότητες

B) τις διαλέξεις

C) τις πρωτοβουλίες

D) τις προθέσεις

A) αλματώδης

B) βιώσιμη

C) αρχική

D) φυσιολογική
E) μερική

E) τις ευκαιρίες

6.

Η ---- ανάπτυξη της τεχνολογίας που
παρατηρείται τελευταία γεμίζει την
πληροφορική με όνειρα, αλλά και εφιάλτες.

Οι αρμόδιες Αρχές στη Μεγάλη Βρετανία, για
την καταπολέμηση του αλκοολισμού, ---- ανά
τακτά χρονικά διαστήματα οδηγίες σχετικά με
την κατανάλωση αλκοόλ.
A) αποδίδουν

B) καταδίδουν

C) προδίδουν

D) επιδίδουν
E) εκδίδουν
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10. Αν κανείς θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική,

8. - 14. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.
8.

θα πρέπει να αφοσιωθεί ολόψυχα στο έργο
του γιατί η πολιτική είναι δύσκολη δουλειά, ----.

---- ένα καρότο μέσα σε ένα πυκνό διάλυμα
νερού με αλάτι σε λίγες ώρες διαπιστώνουμε
ότι τα κύτταρά του έχουν διαλυθεί.
A) Κρύβοντας

B) Βάζοντας

C) Γεμίζοντας

D) Φροντίζοντας

A) σκας από το κακό σου
B) το παίρνεις απόφαση
C) περνάς ζωή και κότα
D) δεν είναι παίξε γέλασε

E) Eπηρεάζοντας

9.

E) στενεύουν τα πράγματα

11. Οι καπνιστές παραβλέποντας τα όσα λέγονται

Η άδικη και πολύ αυστηρή βαθμολόγηση των
γραπτών χωρίς αμφιβολία προκαλεί ---αγανάκτηση των φοιτητών.

αναφορικά με τους κινδύνους του καπνίσματος
τιμωρούν ---- και κανέναν άλλον.

A) την ακέραιη

B) τη φιλότιμη

A) την ίδια

B) κάποιους

C) τη δίκαιη

D) τη φιλική

C) όποιους

D) αυτούς τους
E) τον εαυτό τους

E) τη μέτρια
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12. Λόγω της οικονομικής κρίσης που

14. Οι φλύαροι όταν δεν έχουν να πουν κάτι

αντιμετωπίζει η χώρα επιβλήθηκε έκτακτη
εισφορά ---- της ακίνητης περιουσίας.
A) περί

B) επί

C) δια

D) δίχως

σοβαρό και σημαντικό συζητούν ----.
A) επί του παρόντος
B) ανά τον κόσμο
C) περί ανέμων και υδάτων

E) υπό

D) λέξη προς λέξη
E) κάνοντας το χρέος τους

13. Συνήλθε ---- το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την
ανθρωπιστική κατάσταση σε κάποιες χώρες
της Μέσης Ανατολής.
A) εκτάκτως

B) άτακτα

C) έμμεσα

D) εντελώς
E) συνεπώς
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15. - 19. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

18.

Στην εποχή μας, η ζωή είναι οργανωμένη γύρω
από την (15)---- αξία της εργασίας: σπουδές πριν
από την εργασία, αναψυχή μετά την εργασία και
τέλος (16)---- κερδισμένη από τους κόπους της
εργασίας. Ίσως γι’αυτό και η ανεργία θεωρείται η
πιο (17)---- από τις πληγές του σύχρονου κόσμου,
καθώς (18)---- τη συνολική ισορροπία του ατόμου.
Θα ήταν λάθος να ισχυριστούμε ότι ο χρόνος
ανεργίας είναι ελεύθερος χρόνος, δεδομένου ότι ο
τελευταίος (19)---- μέσα από την εργασία.

A) προσκρούει

B) αποτρέπει

C) προτρέπει

D) πληγώνει
E) ανατρέπει

19.

A) επιβάλει

B) προκύπτει

C) προϋποθέτει

D) συμπληρώνει

E) διατρέχει

15.

A) επιπόλαιη

B) ασυμφόρητη

C) δύσκολη

D) κεντρική
E) επιβλητική

16.

A) απόρριψη

B) απόσυρση

C) συνταξιοδότηση

D) επιμέλεια

E) απονομή

17.

A) θανατηφόρα

B) επώδυνη

C) συμβατική

D) συμφέρουσα
E) ανθεκτική
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20. - 24. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

23.

Οι αντιξοότητες της εποχής μας (20)---- σε ανοδική
τροχιά τις σπουδές Ψυχολογίας. Τα τελευταία
χρόνια παρατηρείται ιδιαίτερη ανάπτυξη των
(21)---- της που αναφέρονται στον εργασιακό και
τον οικονομικό βίο του ανθρώπου και στις
(22)---- όψεις της συμπεριφοράς του. Το τμήμα
Ψυχολογίας του Παντείου το 2000 έσπασε το
(23)---- των πρώτων 1.000 προτιμήσεων, ενώ στις
προηγούμενες δεκαετίες το ενδιαφέρον των
υποψηφίων (24)---- στα χαμηλότερα επίπεδα.

A) πρόβλημα

B) φράγμα

C) εμπόδιο

D) σημείο
E) άνοιγμα

24.

A) υποκρινόταν

B) απομακρυνόταν

C) κυμαινόταν

D) αναφερόταν
E) διερχόταν

20.

A) έχουν πάρει

B) έχουν αποτρέψει

C) έχουν παραβλέψει

D) έχουν αφήσει

E) έχουν οδηγήσει

21.

A) κλάδων

B) επιστημόνων

C) ιδεών

D) μαθημάτων
E) θεωρημάτων

22.

A) επιδέξιες

B) άνετες

C) αποπλανητικές

D) αντίστοιχες

E) διάσημες
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27. Όταν συγκρίνουμε τιμές από διάφορα online

25. - 34. sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

καταστήματα παρατηρούμε μεγάλες διαφορές
----.

25. Η παραδοχή των σφαλμάτων μας δείχνει

----.

A) κάτι που δεν γίνεται σε μεγάλο βαθμό στα

κανονικά καταστήματα

A) ότι ο άνθρωπος είναι αλάθητος
B) ότι η προληπτική εξέταση είναι καλοδεχούμενη

B) επειδή με μία πρώτη σκέψη σίγουρα κάποιος

C) γιατί είμαστε ανυποχώρητοι στις απόψεις μας

θα σκεφτεί κάτι πιο εύκολο

D) αν είμαστε διατεθημένοι να διαφωνήσουμε
E) ότι είμαστε ώριμοι άνθρωποι και όχι εγωιστές

C) ώστε η αγορά δοκιμάζεται από ακρίβεια και

περνάει μεγάλη κρίση

D) αφού απαγορεύτηκαν αγορές και πωλήσεις

καινούριων και μεταχειρισμένων προϊόντων σε
διαδικτυακές δημοπρασίες

26. Το φυσικό αέριο ως ενέργεια είναι μία

οικολογική λύση, ----.

E) επειδή οι καταναλωτές ενδιαφέρονται

περισσότερο για την ποιότητα

A) επειδή είναι μία μορφή ενέργειας που υπάρχει

στη φύση

B) αφού λόγω του ψύχους το σύστημα φυσικού

αερίου της χώρας βρίσκεται σε κατάσταση
συναγερμού

28. ----, γιατί μπλοκάρετε το δίκτυο.

C) αν και είναι ένα φυσικό προϊόν που βρίσκεται

σε υπόγεια κοιτάσματα της γης

A) Μην πλησιάζετε σε καμιά περίπτωση τη

θάλασσα

D) που λόγω αυξημένου βαθμού απόδοσης,

οδηγεί σε μείωση ρύπων

B) Πάρτε μαζί σας τα εντελώς απαραίτητα είδη

πρώτης ανάγκης

E) καθώς αντικατέστησε όλες τις ανανεώσιμες

C) Πάτε σε ασφαλή χώρο, όπως πλατεία ή πάρκο

πηγές ενέργειας

D) Σε περίπτωση σεισμού μη χρησιμοποιείτε

άσκοπα το τηλέφωνο

E) Προσοχή στα μεγάλα έπιπλα του σπιτιού σας
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29. Σήμερα μιλάμε με νοσταλγία για τα μπακάλικα

31. Αν και μένουμε στην ίδια πόλη, ----.

της γειτονιάς μας, ----.

A) κάθε μέρα την βλέπω στη στάση

A) επειδή έγιναν χώροι ψυχαγωγίας και

B) θα νοικιάσω ένα διαμέρισμα

πολιτισμού

C) μάλλον θα αλλάξω εργασία

B) γιατί έπρεπε να υπάρχει αγάπη και ειλικρίνεια

D) δεν έτυχε ποτέ να συναντηθούμε

μεταξύ των ανθρώπων

E) συναντιόμαστε πολύ συχνά

C) αν αναλογιστούμε τις συνέπειες μιας καινούριας

πρωτοβουλίας

D) αφού οι τιμές πολλών ειδών διατροφής

ανατιμήθηκαν

32. Μην ανοίγετε ηλεκτρονικά μηνύματα ----.

E) που οδηγούνται στην εξαφάνιση μην

αντέχοντας στον άγριο ανταγωνισμό

A) όταν δεν είστε βέβαιοι για τον αποστολέα
B) αν ξέρετε ανάγνωση και γραφή
C) αν είστε ριψοκίνδυνοι και τολμηροί
D) αν δεν έχετε κινητή τηλεφωνία
E) όταν έχετε διάθεση για συζήτηση

30. Του αφαίρεσαν την άδεια εξασκήσεως του

επαγγέλματος, ----.

A) γιατί πέρασε με κόκκινο
B) γιατί έκανε παράβαση καθήκοντος
C) για να μάθει οδήγηση
D) αφού ήταν έμπειρος επαγγελματίας
E) επειδή ήρθε με καλές προθέσεις
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33. ----, ενώ υπάρχουν και πολλά μεταπτυχιακά

προγράμματα.

A) Η παρακολούθηση των μαθημάτων δεν

παρουσιάζει ενδιαφέρον

B) Η ανώτατη παιδεία ήταν σε μία πολύ άσχημη

κατάσταση

C) Το επίπεδο των σπουδών είναι ψηλό στο

συγκεκριμένο πανεπιστήμιο

D) Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι έξι χρόνια

E) Οι καθηγητές στη μέση εκπαίδευση είναι

καταρτισμένοι

34. ----, επειδή τα έξοδα αποστολής από

ηλεκτρονικά καταστήματα, αυξάνουν το
συνολικό κόστος αγοράς.
A) Το ηλεκτρονικό εμπόριο περιλαμβάνει την

ψηφιοποίηση των αγορών

B) Οι καταναλωτές είναι πάντοτε συνεπείς στις

υποχρεώσεις τους

C) Η τεχνολογική εξέλιξη συνεχίζεται με ραγδαίους

ρυθμούς

D) Πολλοί άνθρωποι ψωνίζουν σε συμβατικά

καταστήματα

E) Πώς μία επιχείρηση μπορεί να αποφύγει την

πτώχευση
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35. - 38. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

35. Εδώ και αιώνες ---A) οι μύθοι για τον κακό λύκο είναι πολύ

Κανένα άλλο ζώο δεν έχει πλουτίσει τους μύθους
και τις παραδόσεις των λαών όλου του κόσμου
όπως ο λύκος. Σύμβολο δύναμης και ελευθερίας,
στοιχειώνει με την παρουσία του θρύλους και
παραμύθια εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ο πρώτος
πρόγονος του λύκου εμφανίστηκε πριν από 54
εκατομμύρια χρόνια στη Βόρεια Αμερική ενώ ο
λύκος στη σημερινή του μορφή πριν από 1,5
εκατομμύρια χρόνια. Ο λύκος υπήρξε το θηλαστικό
με τη μεγαλύτερη γεωγραφική εξάπλωση στον
πλανήτη μας. Πριν από μερικούς αιώνες ο λύκος
ζούσε σε όλα τα μέρη του Βόρειου ημισφαιρίου του
πλανήτη μας. Από τον 14° αιώνα και ύστερα από
συστηματικές προσπάθειες εξόντωσής του,
εξαφανίστηκε από 14 χώρες της κεντρικής και
δυτικής Ευρώπης, ενώ στις χώρες που ζει, ο
πληθυσμός του έχει μειωθεί δραματικά. Η μείωση
της φυσικής λείας του λύκου και η αρνητική εικόνα
που έχει διαμορφωθεί γι’ αυτόν στη συνείδηση των
ανθρώπων σε συνδυασμό με τους άλλους
κινδύνους που απειλούν το είδος, οδηγούν στη
μείωση των πληθυσμών, με κύριο συντελεστή τον
άνθρωπο.

διαδεδομένοι σε όλα τα μήκη και πλάτη του
κόσμου.

B) ο λύκος έχει εμπλουτίσει τους μύθους και τις

παραδόσεις των λαών όλου του κόσμου σε
βαθμό που δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα
άλλο ζώο.

C) στην ιστορία της κοκκινοσκουφίτσας ο λύκος

υποδύεται μία ηλικιωμένη γυναίκα.

D) οι παραδόσεις για το λύκο είναι γνωστές

ειδικότερα στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης.

E) ο λύκος με την παρουσία του συμβολίζει τη

δύναμη της θέλησης και ελευθερίας, κάτι που
παρατηρείται και στις παροιμίες.
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36. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι ----

38. Σύμφωνα με το κείμενο ποια πρόταση είναι

σωστή; ----

A) οι πρώτoı λύκοι πέρασαν από τη Βόρεια

Αμερική στο Βόρειο ημισφαίριο.

A) Η μείωση του πληθυσμού των λύκων σχετίζεται

άμεσα με τις κλιματικές αλλαγές που
παρατηρούνται στον πλανήτη.

B) ο λύκος στην πρώτη του μορφή ήταν πολύ

επιθετικό και άγριο.

B) Στην ελάττωση του πληθυσμού των λύκων ο

ανθρώπινος παράγοντας έχει παίξει
πρωταρχικό ρόλο.

C) η Βόρεια Αμερική έχει καταλήξει να είναι η

μοναδική περιοχή όπου ζουν οι λύκοι.

C) Στην συνείδηση των ανθρώπων ο λύκος έχει

D) o πρώτος πρόγονος του λύκου χρονικά δεν

μία ευμενής εικόνα που διατηρείται και σήμερα.

μπορεί να ταυτιστεί με τη σημερινή του μορφή.

E) ο λύκος είναι ένα ζώο υπό εξαφάνιση και

D) Οι λύκοι εξαφανίζονται επειδή έχουν χάσει την

προστατεύεται με νόμο.

ικανότητα του καλού κυνηγού.

E) Οι λύκοι δεν είναι επικίνδυνοι όπως άλλοτε

επειδή έχουν εξημερωθεί πλήρως.

37. Ο λύκος ---A) ζει κάτω από δραματικές συνθήκες στους

ζωολογικούς κήπους.

B) σήμερα ζει αποκλειστικά στο σύνολο των

χωρών του Βορείου ημισφαιρίου.

C) εξοντώθηκε πλήρως από τον 14° αιώνα και

μετέπειτα.

D) το 14° αιώνα περιορίστηκε σε 14 χώρες της

κεντρικής και δυτικής Ευρώπης.

E) παλιότερα ήταν το θηλαστικό με τη μεγαλύτερη

εξάπλωση στον κόσμο.

11

Diğer sayfaya geçiniz.

2012-KPDS İlkbahar/YUNANCA
39. - 42. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

39. Αναφορικά με τη χρηστικότητα του Διαδυκτίου

τι δεν μπορούμε να πούμε; ----

Το Διαδίκτυο είναι σήμερα καθημερινό εργαλείο
στη ζωή μας: για την αναζήτηση πληροφοριών, για
επικοινωνία, για αγορές, για ψυχαγωγία. Από
μικρή ηλικία τα παιδιά έχουν πρόσβαση στο
Διαδίκτυο και το θεωρούν ως αγαπημένη
απασχόλησή τους. Η έρευνα δείχνει ότι τα παιδιά
στην πλειοψηφία τους το χρησιμοποιούν πολλές
φορές την ημέρα. Σε γενικές γραμμές, οι νέοι
γνωρίζουν τις προκλήσεις όταν χρησιμοποιούν το
Διαδίκτυο, ωστόσο οι ανήλικοι όταν
αντιμετωπίσουν πρόβλημα, απευθύνονται στους
μεγαλύτερους μόνο ως τελευταία λύση. Οι
δυνατότητες που προσφέρει το Διαδίκτυο είναι
τεράστιες. Η αποτελεσματική αξιοποίησή του,
όμως, προϋποθέτει την ορθή χρήση του. Ως εκ
τούτου σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν αναπτυχθεί
δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στη
δημιουργία ασφαλέστερων συνθηκών αξιοποίησης
των δυνατοτήτων του Διαδικτύου. Οι υπεύθυνοι
καλούνται από τη μία να προσφέρουν τη
δυνατότητα πρόσβασης όλων των παιδιών στις
νέες τεχνολογίες και στο Διαδίκτυο και από την
άλλη τη διαπαιδαγώγηση ορθής αξιοποίησής τους.

A) Το Διαδίκτυο σήμερα χρησιμοποείται και ως

μέσω για να επικοινωνούμε.

B) Οι δυνατότητες που προσφέρει το Διαδίκτυο

είναι πολύ μεγάλες.

C) Το Διαδίκτυο είναι σήμερα ένα εργαλείο που το

χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση.

D) Το Διαδίκτυο είναι χρήσιμο στην αναζήτηση

πληροφοριών.

E) Το Διαδίκτυο είναι ένα σημαντικό εργαλείο στη

διάθεση των Αρχών στη δίωξη του
ηλεκτρονικού εγκλήματος.

40. Στην αξιολόγηση της σχέσης των παιδιών με

το Διαδίκτυο ποιο είναι λάθος; ----

A) Κατά τη χρήση του Διαδικτύου τα παιδιά

προσπαθούν να λύσουν μόνα τους τα
προβλήματα που προκύπτουν.

B) Τα παιδιά στην πλειοψηφία τους κάθε μέρα

έχουν αλλεπάλληλες φορές πρόβαση στο
Διαδίκτυο.

C) Η επαφή των παιδιών με το Διαδίκτυο ξεκινάει

πολύ νωρίς.

D) Οι ανήλικοι κατά τη χρήση του Διαδικτύου μόλις

αντιμετωπίσουν κάποια δυσκολία απευθύνονται
στους μεγάλους.

E) Από μικρή ηλικία τα παιδιά έχουν πρόσβαση

στο Διαδίκτυο.
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41. Η αποτελεσματική αξιοποίηση των

δυνατοτήτων που προσφέρει το Διαδύκτιο
----

42. Τα προγράμματα και οι δράσεις που

αναπτύχθηκαν στο ευρωπαϊκό επίπεδο ---A) στοχεύουν στη διάδοση της χρήσης του

Διαδικτύου από άτομα που ανήκουν στα πλατιά
στρώματα της κοινωνίας.

A) απαιτεί να έχουν οι υπηρεσίες καλή

μηχανοργάνωση.

B) αποβλέπουν στη δημιουργία πιο ασφαλών

συνθηκών εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων
του Διαδικτύου.

B) επιβάλλει την καλή γνώση των δυνατοτήτων

που προσφέρουν οι υπολογιστές νέας
τεχνολογίας.

C) προσπαθούν να καταστήσουν την πρόσβαση

στο Διαδίκτυο πιο εύκολη και πιο οικονομική.

C) προϋποθέτει πρώτα απ’όλα τη σωστή χρήση

του.

D) στοχεύουν να φέρουν μερίδα των νέων σε

επαφή με τις νέες τεχνολογίες.

D) είναι εφικτή με την προϋπόθεση ότι θα έχουμε

σύνδεση Ιντερνέτ.

E) επιθυμούν να καταστήσουν σαφή τη σημασία

που έχει το Διαδίκτυο για τη νεολαία.

E) προϋποθέτει τη χρήση του σε καθημερινή

βάση.
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43. - 46. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

44. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ---A) εκτιμά πως ο χρόνιος πόνος είναι

Υπάρχουν είδη πόνου που δεν αντιμετωπίζονται
με ένα απλό χάπι. Γι’αυτό στα περισσότερα
δημόσια νοσοκομεία λειτουργούν ειδικά Κέντρα
Πόνου. Ο χρόνιος πόνος που πρέπει να
αντιμετωπίζεται στα ειδικά Ιατρεία Πόνου των
νοσοκομείων μπορεί να προέρχεται από καρκίνο,
μυοσκελετικές παθήσεις, διαβητική νευροπάθεια
κ.ά. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι ασθενείς με
καρκίνο και χρόνια νοσήματα ότι από το 1986 ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποφάσισε πως ο
πόνος τους πρέπει να αντιμετωπίζεται στα ειδικά
Κέντρα Πόνου. Κι αυτό επειδή ο πόνος αυτός δεν
περνάει με ένα απλό αναλγητικό χάπι, αλλά
απαιτείται ολική αντιμετώπιση. Τελικός στόχος
είναι όχι απλώς η μείωση και εξάλειψη του πόνου
αλλά η βελτίωση της ποιότητας ζωής των
ασθενών. Χρόνια νοσήματα μπορεί να
παρακολουθούνται στα Ιατρεία Πόνου σε
συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς.

δυσβάσταχτος και γι’αυτό πρέπει να
αντιμετωπίζεται στα νοσοκομεία.

B) μεριμνά για τα προβλήματα υγείας των

ανθρώπων σε παγκόσμια κλίμακα.

C) αποφάσισε πως ορισμένες κατηγορίες

ασθενειών πρέπει να αντιμετωπίζονται στα
ειδικά Κέντρα Πόνου.

D) ενισχύει τα νοσοκομεία για την ίδρυση ειδικών

Κέντρων Πόνου για χρόνια νοσήματα.

E) αποφάσισε πρόσφατα να απευθύνονται οι

ασθενείς στα ειδικά Κέντρα Πόνου για
θεραπεία.

43. Τα ειδικά Κέντρα Πόνου λειτουργούν ---A) επειδή η αντιμετώπιση ορισμένων ειδών πόνου

είναι ανέφικτη μόνο με χάπια.

B) σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

C) σε ορισμένα δημόσια νοσοκομεία και

στοχεύουν στην παροχή φαρμάκων.

D) γιατί ο πόνος είναι κάτι που πρέπει να

αντιμετωπιστεί μόνο σε νοσοκομειακό
περιβάλλον.

E) με σκοπό να εξυπηρετηθούν όλοι οι ασθενείς

που έχουν προβλήματα.
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45. Ο πόνος που προκαλείται από τον καρκίνο και

τα χρόνια νοσήματα ----

46. Στα ειδικά Κέντρα Πόνου ---A) οι θεράποντες γιατροί πρέπει να είναι ειδικοί.

A) δεν είναι θεραπεύσιμος.

B) o μοναδικός στόχος είναι η μείωση και εξάλειψη

B) απαιτεί γενική αντιμετώπιση.

του πόνου.

C) επηρεάζει την ψυχολογία των ασθενών.

C) οι Αρχές προσπαθούν να δημιουργήσουν

καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τους
ασθενείς.

D) μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με απλή

φαρμακευτική αγωγή.

D) η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών

είναι μέσα στις προτεραιότητες.

E) δυσκολεύει την ζωή των ασθενών.

E) οι θεράποντες γιατροί είναι υποχρεωμένοι να

επέμβουν.
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47. - 50. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

48. Στο πρώτο στάδιο της δημιουργίας της

«Αμασίας» ----

Η επόμενη Παγγαία που θα δημιουργηθεί θα
λέγεται «Αμασία». Αυτό τουλάχιστον είναι το όνομα
της εργασίας που της έδωσαν γεωλόγοι του
Πανεπιστημίου Γέιλ οι οποίοι προβλέπουν ότι όλες
οι σημερινές ήπειροι της Γης θα συγκλίνουν και
πάλι σε μία «υπερήπειρο» ξεκινώντας από την
ένωση της Αμερικής με την Ασία και την Ευρώπη
στις βόρειες πολικές περιοχές. Θα ακολουθήσουν
η Αφρική και η Αυστραλία ενώνοντας για άλλη μία
φορά όλες τις χερσαίες μάζες του πλανήτη σε μία.
Οι ήπειροι που γνωρίζουμε σήμερα πιστεύεται ότι
είχαν ενωθεί για τελευταία φορά πριν από 300
εκατομμύρια χρόνια, σε μία «υπερήπειρο» που
έχει πάρει το όνομα Παγγαία. Οι γεωλόγοι
υποθέτουν ότι πριν από 1 δισεκατομμύριο χρόνια
είχε δημιουργηθεί η «υπερήπειρος» Ροδινία και
πριν από 1,8 δισεκατομμύρια χρόνια η Νούνα.
Όπως περιγράφεται στη μελέτη, η επανένωση των
ηπείρων υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσει σε 50-300
εκατομμύρια χρόνια. Οι προβλέψεις των
ερευνητών βασίστηκαν σε ανάλυση των
μαγνητικών δεδομένων από πετρώματα διαφόρων
σημείων του πλανήτη.

A) Η Αφρική θα συγκλίνει προς την Αυστραλία.

B) η Αμερική, η Ασία και η Ευρώπη θα

αποτελέσουν μία ενιαία χερσαία μάζα.

C) Η Αυστραλία θα μεταφερθεί στο βόρειο πόλο.

D) Οι σημερινές ήπειροι θα εξαφανιστούν αμέσως.

E) θα δημιουργηθεί η Παγγαία.

47. Οι γεωλόγοι του Πανεπιστημίου Γέιλ ---A) ανέλυσαν τα μαγνητικά πεδία που υπάρχουν σε

διάφορα σημεία του πλανήτη μας.

B) έκαναν κάποιες άστοχες προβλέψεις.

C) ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα μιας έρευνας

που αφορά τους πλανήτες.

D) έβαλαν ως στόχο την ανακάλυψη του βόρειου

πόλου.

E) χρησιμοποίησαν στην έρευνά τους πετρώματα

από διάφορες περιοχές της Γης.
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49. Η δεύτερη κατά σειρά «υπερήπειρος» έχει

πάρει το όνομα ----.

50. Η τελευταία «υπερήπειρος» δημιουργήθηκε

----

A) Αφρική

A) πριν από 300 εκατομμύρια χρόνια.

B) Παγγαία

B) σε 50 με 300 εκατομμύρια χρόνια.

C) Νούνα

C) πριν από 1,8 δισεκατομμύρια χρόνια.

D) Αμασία

D) πριν από 1 δισεκατομμύριο χρόνια.

E) Ροδινία

E) στο άμεσο μέλλον.

17

Diğer sayfaya geçiniz.

2012-KPDS İlkbahar/YUNANCA
51. - 54. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

52. Η ποσότητα των πόρων που διατίθενται από

το κράτος στην παιδεία ----

Η καλύτερη παιδεία αποτελεί σταθερό αίτημα των
περισσότερων κοινωνιών και πάγια υπόσχεση των
περισσότερων κυβερνήσεων. Αφορά την ποιότητα
της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και του
περιβάλλοντος στο οποίο αυτή εξελίσσεται,
δηλαδή του σχολείου. Και αυτό που συνήθως
προβάλλεται ως βασική προϋπόθεση για καλύτερη
ποιότητα στην παιδεία είναι η ποσότητα των
κονδυλίων που διατίθενται από το κράτος. Η
σχέση μεταξύ των δύο θεωρείται δεδομένη, όμως
τα πράγματα δεν είναι κατ’ανάγκη τόσο απλά. Η
κακή συμπεριφορά είναι πλέον ενδημική στα
σχολεία και συνεχώς επιδεινώνεται. Οι αρμόδιοι
κρίνουν ότι περίπου στο ένα τρίτο όλων των
σχολείων απαιτούνται μέτρα για τη βελτίωση της
συμπεριφοράς μαθητών. Πολλοί δάσκαλοι
βρίσκονται σε απόγνωση, μη μπορώντας να
κάνουν τη δουλειά τους σε έναν χώρο όπου η
απειθαρχία, η άγονη αντίδραση, οι βωμολοχίες
είναι στην ημερήσια διάταξη. Κάθε χρόνο ένας
στους δέκα εγκαταλείπει το επάγγελμα. Στην
αταξία που επικρατεί συχνά στις σχολικές τάξεις
προστίθεται κι ένα ανησυχητικό ποσοστό
αδικαιολόγητης απουσίας από τα μαθήματα.

A) παρουσιάζεται σαν προαπαιτούμενο της

καλύτερης παιδείας.

B) υποχρεωτικά είναι το μοναδικό κριτήριο της

ποιοτικής εκπαίδευσης.

C) έχει μία ιδιαίτερη σχέση με το σχολικό

περιβάλλον.

D) αφορά τις υποσχέσεις των κυβερνήσεων προς

το κοινωνικό σύνολο.

E) θεωρείται ένα δεδομένο και πάγιο αίτημα των

εκπαιδευτικών.

51. Οι κοινωνίες στην πλειοψηφία τους ---A) έχουν σταθερά αιτήματα σε θέματα που

αφορούν την εκπαίδευση των παιδιών.

B) ζητούν από τις κυβερνήσεις να

πραγματοποιήσουν τις υποσχέσεις τους.

C) απαιτούν καλύτερη ποιότητα στην παιδεία.

D) υποχρεώνουν τις κυβερνήσεις να εφαρμόσουν

μία εκπαιδευτική πολιτική προς όφελός τους.

E) έχουν πρωτεύοντα λόγο στην εκπαίδευση.
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53. Η ανάρμοστη συμπεριφορά των μαθητών

----

54. Σε μερικά σχολεία ---A) η ημερήσια διάταξη ορίζεται από τους μαθητές.

A) επιδεινώνει την κατάσταση στα σχολεία όπου οι

μαθητές είναι ταραξίες.

B) οι μαθητές είναι απείθαρχοι και δεν

παρακολουθούν τα μαθήματα χωρίς καμία
δικαιολογία.

B) είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που απασχολεί το

ένα τρίτο των αρμοδίων.

C) υπάρχουν χώροι για τους ταραξίες.

C) αποτελεί αιτία για το 10% των δασκάλων να

πάψει να εξασκεί το επάγγελμά του.

D) ο αριθμός των απείθαρχων και άτακτων

μαθητών ανησυχεί τους αρμόδιους του
Υπουργείου Παιδείας.

D) απαιτεί τη λήψη κάποιων δραστικών μέτρων

στους σχολικούς χώρους για τη διαφύλαξη της
ασφάλειας των δασκάλων.

E) η συμπεριφορά των μαθητών είναι ενδημική με

αποτέλεσμα να ενοχλείται η σχολική κοινότητα.

E) οδηγεί σε απόγνωση τους αρμόδιους και τους

εμποδίζει να κάνουν τη δουλειά τους.
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55. - 58. sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi bulunuz.

56. Αλίκη:

 Με το θερμόμετρο θα μετρήσουμε αν έχουν
πυρετό οι πατάτες;

55. Κώστας:

 ----

Παναγιώτης:
 ----

Τάκης:
 Σ’ευχαριστώ πολύ! Ο προηγούμενος που
είχα ήταν πολύ αργός.

Αλίκη:
 Α, ναι. Κάπου είχα διαβάσει ότι το τηγάνισμα
σε υψηλές θερμοκρασίες είναι ανθυγιεινό.

Κώστας :
 Τι εννοείς πολύ αργός;

Παναγιώτης:
 Έχεις δίκιο. Σ’αυτήν την περίπτωση
δημιουργείται μία καρκινογόνος ουσία.

Τάκης:
 Έχανα πολύ χρόνο ακόμη και για να
αποθηκεύσω ένα απλό αρχείο.

A) Ξέρεις ότι μου αρέσουν οι ζεστές πατάτες.

A) Καλά έκανες και άλλαξες αυτοκίνητο.

B) Γιατί όχι; Δεν σου φαίνεται λογικό;

B) Από πού βρήκες τα λεφτά;

C) Όχι. Θα μετρήσουμε τη θερμοκρασία του νερού

που θα βράσουμε τις πατάτες.

C) Νομίζω ότι η Μαρία μπορεί να αργήσει.

D) Όχι βέβαια. Θα μετρήσουμε την κατάλληλη

θερμοκρασία που πρέπει να τηγανιστούν.

D) Τώρα πια θα έχεις περισσότερο χρόνο για να

διαβάζεις.

E) Το θερμόμετρο δεν έχει καμία σχέση με τις

πατάτες. Θα τις βάλω στο φούρνο.

E) Καλορίζικος ο καινούργιος υπολογιστής σου!
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57. Βάνια:

 Τι κάνεις τόση ώρα;

58. Ειρήνη:

 Πώς θα στείλεις το βιογραφικό σου;

Σπύρος:
 Αγοράσαμε με τον Τάκη μερικούς
τουριστικούς οδηγούς και τώρα τους
κοιτάζω.

Αλέξανδρος:
 ---Ειρήνη:
 Ποιος θα σου τις γράψει;

Βάνια:
 ----

Αλέξανδρος:
 Τη μία ο πρώην εργοδότης μου και την άλλη
ο καθηγητής μου.

Σπύρος :
 Δεν κατάλαβα. Δεν είσαι εσύ που
παραπονιέσαι ότι πάντα προγραμματίζω τις
καλοκαιρινές διακοπές την τελευταία στιγμή!

A) Ταχυδρομικά και συστημένο. Επίσης θα

εσωκλείσω και δύο συστατικές επιστολές.

A) Έρχομαι να δω αν υπάρχει κάτι το ενδιαφέρον.

B) Τι θα βάλεις μέσα στο δέμα;

B) Από πού αγοράσατε τους τουριστικούς

C) Αυτές οι επιστολές ήρθαν σήμερα. Μήπως είναι

οδηγούς;

για σας;

C) Μήπως είναι νωρίς να ασχοληθείς με αυτό από

D) Τι λες; Μήπως είναι καλύτερα να τα πάμε εμείς;

D) Πότε σκοπεύεις να πάρεις άδεια; Τον Ιούλιο ή

E) Μην ξεχάσεις να δώσεις τα χαιρετίσματά μου

τώρα;

τον Αύγουστο;

στον καθηγητή σου.

E) Δεν θα πάμε πρώτα να επισκεφτούμε τους

γονείς μας στη Θεσσαλονίκη;
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59. - 62. sorularda, verilen cümleye anlamca en
yakın olan cümleyi bulunuz.

60. Σήμερα η οικογένεια είναι ένα πεδίο

συγκρούσεων και ένας χώρος με καθημερινές
τριβές, μέσα στο οποίο εκφράζονται
διαφορετικές απόψεις και νοοτροπίες.

59. Οι νέοι ακόμα κι αν έχουν περάσει την ηλικία

των τριάντα ετών, επιλέγουν να μένουν με την
οικογένειά τους στο πατρικό τους σπίτι, γιατί
δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα οικονομικά.

A) Η οικογένεια στη σημερινή εποχή αποτελεί

πεδίο διενέξεων και προστριβών που είναι
καθημερινό φαινόμενο, εκεί εκφράζονται
διαφορετικές κατευθύνσεις και συμπεριφορές.

A) Οι οικονομικές δυσκολίες επειδή δεν είναι

δυνατόν να καλυφτούν εύκολα, αυτό κάνει τα
άτομα νεαρής ηλικίας να ζουν μαζί με τους
γονείς τους στο πατρικό τους σπίτι.

B) Στη σημερινή εποχή ο οικογενειακός χώρος

είναι ένα ανοικτό πεδίο σύγκρουσης όπου οι
καθημερινές τριβές παρατηρούνται με άλλου
είδους προσεγγίσεις και καταβολές.

B) Τα άτομα νεαρής ηλικίας μόλις ξεπεράσουν τα

τριάντα τους, όταν δεν μπορούν να
αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τους, αναγκάζονται
να μένουν με τους γονείς τους στο ίδιο σπίτι.

C) Σήμερα η οικογένεια είναι περιβάλλον

συγκρούσεων όπου οι τριβές παρουσιάζονται
σε σημερινή βάση και εκφέρονται διαφορετικές
απόψεις και ιδέες.

C) Οι νέοι, ακόμα κι αν είναι άνω των τριάντα

ετών, προτιμούν να ζουν μαζί με τους γονείς
τους στο πατρικό τους σπίτι, διότι αδυνατούν να
καλύψουν τις οικονομικές τους ανάγκες.

D) Σήμερα η οικογένεια αποτελεί ένα πεδίο όπου

δεν λείπουν όσο ποτέ οι συγκρούσεις σε
καθημερινή βάση και εκφράζονται διαφόρων
ειδών απόψεις και τρόποι συμπεριφοράς.

D) Τα άτομα που έχουν περάσει τα τριάντα τους,

επιθυμούν να μένουν στο οικογενειακό τους
περιβάλλον επειδή δεν μπορούν να
αντιμετωπίσουν τις οικονομικές τους ανάγκες.

E) Στην εποχή μας η οικογένεια είναι ένας χώρος

όπου παρατηρούνται διενέξεις και καθημερινές
προστριβές, στο χώρο αυτό εκφράζονται
διαφορετικές αντιλήψεις και τρόποι σκέψης.

E) Οι νεαροί, κι ειδικότερα αυτοί που έχουν

ξεπεράσει τα τριάντα τους, προτιμούν να
μένουν μαζί με τους γονείς τους στο σπίτι του
πατέρα τους, διότι είναι αδύνατον να καλυφτούν
οι ανάγκες τους.
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61. Τα μέτρα που παίρνουν οι διάφορες

κυβερνήσεις για την καταπολέμηση της
ανεργίας είναι δύο γενικών κατηγοριών,
δηλαδή μέτρα αύξησης της συνολικής ζήτησης
και μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης και
επανεκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού.

62. Σύμφωνα με μία έρευνα που

πραγματοποιήθηκε από Αμερικανούς
επιστημόνες, οι αυξανόμενες θερμοκρασίες
προβλέπεται πως θα πολλαπλασιάσουν τη
συχνότητα των κρουσμάτων καύσωνα.
A) Η συχνότητα των κρουσμάτων καύσωνα κατά

μία έρευνα των Αμερικανών επιστημόνων έχει
σχέση με τις θερμοκρασίες που μειώνονται
κατά διαστήματα.

A) Οι διάφορες κυβερνήσεις παίρνουν μέτρα για

την καταπολέμηση της ανεργίας εφαρμόζοντας
δύο προγράμματα για την αύξηση της ζήτησης
στην αγορά και την επαγγελματική κατάρτιση
και επανεκπαίδευση των υπαλλήλων του
δημοσίου.

B) Κατά μία έρευνα που εκπονήθηκε από

Αμερικανούς επιστήμονες η συχνότητα των
κρουσμάτων καύσωνα θα παρουσιάσει μείωση
επειδή οι θερμοκρασίες αυξάνονται συνεχώς.

B) Τα μέτρα που λαμβάνονται από τις διάφορες

κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση του
προβλήματος της ανεργίας εντάσσονται σε δύο
κατηγορίες, σε αυτά που έχουν ως σκοπό την
αύξηση της συνολικής ζήτησης και σε εκείνα
που στοχεύουν την επαγγελματική κατάρτιση
και την επανεκπαίδευση του εργατικού
δυναμικού.

C) Η αύξηση των θερμοκρασιών σύμφωνα με μία

έρευνα που πραγματοποιήθηκε από
Αμερικανούς επιστήμονες θα αυξήσει και τα
κρούσματα καύσωνα.

C) Τα μέτρα που βάζουν σε ισχύ οι διάφορες

D) Οι Αμερικανοί επιστήμονες πραγματοποίησαν

κυβερνήσεις για τη μείωση της ανεργίας έχουν
δύο γενικές κατευθύνσεις επειδή πρέπει να
αυξήσουν τη ζήτηση και να προσφέρουν
καλύτερη επαγγελματική κατάρτιση στους
υπαλλήλους δίνοντάς τους τη δυνατότητα
επανεκπαίδευσης.

μία έρευνα σύμφωνα με την οποία η συχνότητα
των κρουσμάτων καύσωνα αναμένεται πως θα
υπερδιπλασιαστεί λόγω των θερμοκρασιών
που αυξάνονται συνεχώς.

E) Κατά μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε από

Αμερικανούς επιστήμονες οι θερμοκρασίες που
ανεβαίνουν συνέχεια έχουν ως αποτέλεσμα στο
μέλλον να αυξάνονται και τα κρούσματα
καύσωνα.

D) Για την καταπολέμηση της ανεργίας οι

περισσότερες κυβερνήσεις λαμβάνουν κάποια
μέτρα τα οποία είναι δύο γενικών κατηγοριών,
όπως μέτρα για την αύξηση της ζήτησης στην
αγορά και μέτρα για την επαγγελματική
κατάρτιση και επανεκπαίδευση των
εργαζομένων.

E) Από τις διάφορες κυβερνήσεις λαμβάνονται δύο

γενικά μέτρα για τη μείωση της ανεργίας, όπως
μέτρα για την αύξηση της ζήτησης και μέτρα για
την καλύτερη και πιο άρτια επαγγελματική
κατάρτιση και επανεκπαίδευση του εργατικού
δυναμικού.
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63. - 66. sorularda, verilen durumda söylenmiş
olabilecek sözü bulunuz.

64. Η μητέρα σας παραπονιέται πως έχει πόνους.

Την πηγαίνετε στο γιατρό, ο οποίος μόλις την
εξετάζει λέει πως πρέπει να υποβληθεί σε
εγχείρηση χολής. Η μητέρα σας φοβάται και
εσείς, για να την καθησυχάσετε, της λέτε: ----

63. Μένετε σε μία μεγάλη πολυκατοικία με 50

διαμερίσματα. Οι γείτονές σας κάνουν μονίμως
θόρυβο τις ώρες της κοινής ησυχίας. Ένα
βράδυ αποφασίζετε να τους χτυπήσετε την
πόρτα για να παραπονεθείτε. Τους μιλάτε με
ευγένεια και προσπαθείτε να τους πείσετε ότι η
συμπεριφορά τους είναι ανεπίτρεπτη. Έτσι
τους λέτε: ----

A) Ο γιατρός που θα κάνει την εγχείρηση είναι

φίλος μου, αλλά έχω να τον δω χρόνια.

B) Ο γιατρός μου το επιβεβαίωσε πως είναι μία

σχετικά απλή επέμβαση.

A) Συγνώμη αλλά δεν μπορείτε να κάνετε ό,τι

θέλετε και ό,τι ώρα θέλετε.

C) Είσαι μεγάλη γυναίκα και δεν είναι σωστό να

κάνεις σαν παιδί.

B) Με συγχωρείτε αλλά η αναίδειά σας έχει φτάσει

στο απροχώρητο, σκάστε λοιπόν.

D) Πρέπει να τηλεφωνήσουμε στον αδελφό μου.

Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.

C) Γιατί είστε τόσο κακομαθημένοι και ανάγωγοι,

σας αρέσει να προκαλείτε θόρυβο;

E) Η μονάδα εντατικής θεραπείας του

νοσοκομείου διαθέτει όλα τα απαραίτητα
τεχνολογικά μέσα.

D) Κύριε, μήπως είστε άρρωστος, η συμπεριφορά

σας με έχει φέρει στα όρια, θα σας κάνω να
μετανιώσετε.

E) Συγνώμη για την ενόχληση αλλά έχω άρρωστο

το παιδί μου και θα σας παρακαλούσα να μην
κάνετε τόση φασαρία.

24

Diğer sayfaya geçiniz.

2012-KPDS İlkbahar/YUNANCA

65. Μόλις επιστρέφετε από τις καλοκαιρινές

διακοπές διαπιστώνετε πως κάποιος,
επωφελούμενος από την πολυήμερη απουσία
σας έχει μπει στο διαμέρισμά σας. Βλέπετε ότι
μεταξύ άλλων λείπει κι ένα πολύτιμο βάζο.
Καλείτε αμέσως την αστυνομία και λέτε τα
εξής: ----

66. Παίρνετε τους ελέγχους των παιδιών σας,

αλλά όταν έρχεστε στο σπίτι τα βλέπετε να
διαμαρτύρονται για τους χαμηλούς βαθμούς
τους. Εσείς όμως, ως πατέρας, ξέρετε ότι δεν
μελετάνε αρκετά και για αυτό λέτε τα εξής: ---A) Δεν χρειάζεται να μελετήσετε παραπάνω.

A) Έλειπα εδώ και δέκα μέρες. Όταν μπήκα στο

σαλόνι είδα να λείπουν όλα τα αντικείμενα που
ήταν πάνω στο μπουφέ.

B) Έχετε απόλυτο δίκιο. Οι καθηγητές σας σάς

αδίκησαν.

B) Έκανε πολύ ζέστη και είχα αφήσει ανοικτά τα

C) Νομίζω ότι ως καλοί μαθητές πρέπει να

παράθυρα. Ξαφνικά είδα κάποιον να βγαίνει
από το μπαλκόνι.

διαβάσετε περισσότερο.

D) Οι βαθμοί δεν έχουν καμία σημασία. Εγώ σας

C) Νομίζω ότι ο διαρρήκτης ενδιαφερόταν μόνο για

αγαπάω.

τα μετρητά.

E) Πρέπει να δείξετε καλύτερη διαγωγή.
D) Μένω μόνος μου και νομίζω ότι κάποιος με

παρακολουθούσε όλο το βράδυ.

E) Το βάζο που έχει κλαπεί ήταν άνευ χρηματικής

αξίας.
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67. - 70. sorularda, boş bırakılan yere, parçada
anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek
cümleyi bulunuz.

68. Η άγρια ζωή είναι όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί

που δεν εξημερώνονται από τον άνθρωπο και
που ο φυσικός τους βιότοπος και ζωτικός τους
χώρος είναι το φυσικό περιβάλλον. Τα άγρια
ζώα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε
διάφορες βαθμίδες της τροφικής πυραμίδας
και του οικοσυστήματος. ---- Αλλά αυτά
αναγνωρίζονται από την εθνική, κοινοτική και
διεθνή νομοθεσία ως σπάνια, προστευόμενα ή
υπό εξαφάνιση είδη.

67. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται ως μέσο

επικοινωνίας μεταξύ ομιλητών που δεν έχουν
κοινή μητρική γλώσσα ονομάζεται lingua
franca. Ως συνώνυμοι χρησιμοποιούνται και οι
όροι κοινή, βοηθητική γλώσσα ή γλώσσα
συννενόησης. Ο όρος είναι ιταλικός και
κυριολεκτικά σημαίνει «γαλλική γλώσσα». ---Υιοθετήθηκε ως βοηθητική γλώσσα από τους
Σταυροφόρους που μιλούσαν διαφορετικές
γλώσσες και αναμείχθηκε με αραβικά,
ελληνικά, ισπανικά και άλλα στοιχεία.

A) Σήμερα με την ανάπτυξη των πόλεων και την

αστυφιλία η άγρια ζωή απειλείται όσο ποτέ.

A) H πιο προφανής όψη της συνάντησης της

B) Με την κλιματική αλλαγή το φυσικό περιβάλλον

γλώσσας με την ιστορία είναι, βέβαια, ο
γλωσσικός δανεισμός.

υφίσταται σοβαρές και επιζήμιες βλάβες.

C) Οι καταναλωτές προτιμούν να προμηθεύονται

τα βιολογικά προϊόντα γιατί είναι πιο υγιεινά.

B) Ο όρος χρησιμοποιείται κυρίως στην

περιγραφή των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών και
αναφέρεται στις ρίζες και την ετυμολογία των
λέξεων.

D) Προς το παρόν η πολιτική που ακολουθείται για

την προστασία των υγροβιότοπων δεν είναι
αποτελεσματική.

C) Η στενή σχέση μορφολογίας και σύνταξης

E) Συχνά τα μεγάλα σαρκοφάγα ζώα είναι

γίνεται προφανής εάν συγκρίνουμε
διαφορετικές χρονικές περιόδους στην ιστορία
της ίδιας γλώσσας.

παρεξηγημένα από την κοινή γνώμη, που τα
θεωρεί επιζήμια.

D) Αρχικά αναφερόταν σε μία νεολατινική

γλωσσική ποικιλία που μιλιόταν στη βόρεια
ακτή της Μεσογείου.

E) Η γλώσσα της κάθε γενιάς δεν είναι ποτέ

ολόιδια με τη γλώσσα της προηγούμενης ή της
επόμενης.
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69. Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,

οι σύμμαχοι έριξαν περί τους 465.000 τόνους
βομβών στην πρωτεύουσα του Ράιχ, ενώ μία
στις οκτώ βόμβες δεν εξερράγησαν. ---- Οι
βόμβες έπεσαν στα μαλακά χώματα του
Βερολίνου και βυθίστηκαν στο έδαφος χωρίς
να εκραγούν δημιουργώντας τα σύγχρονα
προβλήματα των κατασκευαστικών εταιρειών
της γερμανικής πρωτεύουσας.

70. ---- Βασικά, μέσω του ντυσίματος φαίνεται αν

είναι πρακτικός άνθρωπος ή ονειροπόλος και
αν είναι ταπεινός και απλός ή ματαιόδοξος και
επιτηδευμένος. Το πόσο, μάλιστα, το ντύσιμό
του είναι στη μόδα καταδεικνύει και το πόσο
υπακούει στις προσταγές της και πόσο
προσαρμόζει τα ρεύματα της μόδας στην
προσωπικότητά του.
A) Το φόρεμα έχει ένα ιδιαίτερο συμβολισμό και

σημασία από τα αρχαία χρόνια.

A) Το μεγάλο ποσοστό αστοχίας του υλικού

οφείλεται στο ότι οι Σύμμαχοι
πραγματοποίησαν τις δοκιμές των εκρηκτικών
τους σε περιοχή της Σκωτίας, όπου το έδαφος
ήταν ασυνήθιστα σκληρό.

B) Το πώς ντύνουμε το σώμα μας, με τι υλικά και

με ποιο τρόπο, δεν είναι καθόλου σημαντικό.

B) Μία τεράστια έκταση πευκοδάσους νότια του

Βερολίνου τυλίχθηκε στις φλόγες και
πιθανότατα οι υψηλές θερμοκρασίες
προκάλεσαν έκρηξη πυρομαχικών σ’ένα
πρώην σοβιετικό στρατόπεδο.

C) Είναι γεγονός πως με βάση την εξωτερική

αμφίεση, μπορεί κανείς να μαντέψει πολλά
στοιχεία του εσωτερικού κόσμου.

D) Είναι αλήθεια πως όταν ένας άνθρωπος φοράει

ένα καινούργιο ρούχο αισθάνεται κομψός.

C) Κάθε χρόνο, στο Βερολίνο, οι κρατικές

υπηρεσίες εντοπίζουν περισσότερους από 600
τόνους βομβών από τους δύο Παγκοσμίους
Πολέμους.

E) Ένας άνθρωπος ντύνεται προκλητικά και

εξεζητημένα για να κάνει επίδειξη στον
περίγυρό του.

D) Οι πυροτεχνουργοί στο Βερολίνο, γνωρίζουν ότι

θα κληθούν αρκετές φορές κάθε μήνα για να
σταθούν πάνω από μία μηχανή θανάτου, που
δεν εξερράγη πριν 60 χρόνια.

E) Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου η

γερμανική πρωτεύουσα υπέστη μεγάλη
καταστροφή από τους εναέριους
βομβαρδισμούς των Συμμαχικών αεροπλάνων.
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71. - 76. sorularda, verilen Yunanca cümleye anlamca en yakın Türkçe cümleyi, Türkçe cümleye
anlamca en yakın Yunanca cümleyi bulunuz.

72. Μετά από σύσκεψη διακομματικής επιτροπής

για το νέο λύκειο, κατατέθηκε στο Υπουργείο
Παιδείας, νέα πρόταση για τα προγράμματα
σπουδών στα λύκεια και τις εξετάσεις
εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

71. Στην Αγγλία που όλο και περισσότερο

μειώνεται ο αριθμός των αναγνωστών και η
διαφημιστική αγορά περνάει δύσκολες μέρες,
οι εφημερίδες το 2011 σημείωσαν πτώση σε
κυκλοφορία και έσοδα.

A) Υeni tip lise ile ilgili konuların yanı sıra

liselerdeki eğitim programlarının ve üniversiteye
giriş sınavlarının ele alındığı partiler arası
toplantının ardından ortaya konulan yeni teklif
Eğitim Bakanlığına sunuldu.

A) İngiltere’de gazetelerin 2011 yılında tiraj ve

gelirlerinde ciddi oranlarda düşüş kaydetmeleri,
okur sayısının gittikçe azalması ve reklam
piyasasındaki olumsuz gelişmelerin ürünüydü.

B) Υeni tip liselerle ilgili olarak partiler arası

uzlaşma komisyonunun toplantısının ardından,
liselerdeki müfredat programları ve üniversiteye
giriş sınavları hakkında Eğitim Bakanlığına yeni
bir paket sunuldu.

B) Okur sayısının azalmasına bağlı olarak reklam

piyasasının zor bir dönemden geçtiği
İngiltere’de gazeteler, 2011 yılında tiraj ve
gelirlerinde düşüşler kaydetmiştir.

C) Υeni lise modeli ile ilgili olarak partilerin yaptığı

toplantı sonucunda, liselerdeki eğitim
programları ve üniversiteye giriş sınavları
bağlamında Eğitim Bakanlığına yeni bir öneri
sunuldu.

C) Okur sayısının gitgide azaldığı İngiltere’de 2011

yılında, gazete tirajları düştüğü gibi reklam
piyasasının gelirlerinde de büyük düşüşler
kaydedilmiştir.

D) Liselerdeki eğitim programları ve üniversiteye

giriş sınavları hakkında Eğitim Bakanlığına
sunulan yeni öneri, partiler arasında yapılan
toplantı sonucunda oluşturuldu.

D) Okur sayısı gittikçe azalan ve reklam piyasası

zor günler geçiren İngiltere’de gazeteler, 2011
yılında tiraj ve gelirlerde düşüş kaydettiler.

E) Υeni tip lise ile ilgili olarak partiler arası

komisyon toplantısının ardından, liselerdeki
eğitim programları ve üniversiteye giriş sınavları
hakkında Eğitim Bakanlığına yeni bir öneri
sunuldu.

E) Okur sayısının giderek azalması sonucunda

İngiltere’de bazı gazeteler, 2011 yılından beri
tiraj ve reklam gelirlerinde büyük düşüşler
kaydetmektedirler.
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73. O Jonathan Franzen, ένας από τους πιο

σημαντικούς συγγραφείς στην Αμερική
σήμερα, υποστηρίζει ότι η στιγμιαία απόλαυση
που επιθυμούμε να πάρουμε από τα
ηλεκτρονικά βιβλία είναι καταστροφή για την
κοινωνία.

74. Ocak ayının son günlerinde baş gösteren

şiddetli soğuk, özellikle başkent ve ülkenin
diğer büyük kentlerindeki binlerce evsizi tehdit
etmektedir.
A) Ο παγετός που βιώνουμε τις τελευταίες μέρες

του Ιανουαρίου βάζει σε κίνδυνο τη ζωή
χιλιάδων αστέγων στην πρωτεύουσα και τις
άλλες μεγάλες πόλεις της πατρίδας.

A) Amerika’daki en önemli yazarlardan biri olan

Jonathan Franzen, elektronik kitabın verdiği
anlık hazzın toplum için geçici olduğunu
savunmaktadır.

B) Το δριμύ ψύχος που παρουσιάστηκε τις

τελευταίες μέρες του Ιανουαρίου απειλεί
χιλιάδες αστέγους κυρίως στην πρωτεύουσα
και στις άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.

B) Günümüzde Amerika’nın en önemli

yazarlarından biri olan Jonathan Franzen,
elektronik kitaptan almaya çalıştığımız anlık
hazzın topluma olumsuz etkileri olacağını
düşünmektedir.

C) Χιλιάδες άστεγοι στην πρωτεύουσα και σε

άλλες πόλεις της χώρας κινδύνεψαν λόγω της
βαρυχειμωνιάς στις πρώτες μέρες του
Ιανουαρίου.

C) Bugün Amerika’daki önemli yazarlardan biri

olan Jonathan Franzen, elektronik kitabın okura
verdiği anlık hazzın toplum için faydalı
olmayacağı görüşünü savunmaktadır.

D) Στις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου ζήσαμε πολύ

κρύες ημέρες οι οποίες απείλησαν τη ζωή
χιλιάδων αστέγων στην πρωτεύουσα και σε
άλλες περιοχές της χώρας.

D) Bugün Amerika’daki en önemli yazarlardan biri

olan Jonathan Franzen, elektronik kitaptan
almayı arzuladığımız anlık hazzın toplum için
yıkıcı olduğunu ileri sürmektedir.

E) Το ψύχος που επικράτησε στην πρωτεύουσα

και σε άλλες πόλεις της χώρας στα τέλη
Ιανουαρίου έβαλε σε κίνδυνο τη ζωή
εκατοντάδων αστέγων στην πρωτεύουσα και σε
άλλες πόλεις της χώρας.

E) Bugün Amerika’daki iddialı yazarlardan biri olan

Jonathan Franzen, elektronik kitaptan almayı
arzuladığımız anlık hazzın toplum için yıkıcı
sonuçlar doğurabileceği yönünde
düşünmektedir.
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75. Müziğin tanımı, icrası, bestelenmesi ve önemi

kültürden kültüre ve sosyal bağlama göre
farklılıklar göstermektedir.

76. Ses kirliliğinin; balinaları, yunusları ve bazı

balıkları rahatsız ettiği ve sağlıklarına zarar
verdiği tespit edilmiştir.

A) Η σημασία, ο τρόπος σύνθεσης και η εκτέλεση

A) Η ρύπανση των υδάτων δημιουργεί ενόχληση

της μουσικής είναι κοινός και έχει ελάχιστες
διαφορές από πολιτισμό σε πολιτισμό οι οποίες
σχετίζονται με το κοινωνικό πλαίσιο.

και βλάβες στην υγεία των καρχαριών, των
δελφινιών και ορισμένων ψαριών.

B) Έχει διατυπωθεί ότι η ηχορύπανση βλάπτει την

υγεία των πουλιών, των δελφινιών και
ορισμένων άλλων ψαριών.

B) Η μουσική αλλάζει από πολιτισμό σε πολιτισμό

ανάλογα με το κοινωνικό πλαίσιο και τον τρόπο
που ορίζεται, εκτελείται και αποκτά σημασία.

C) Λέγεται ότι η μόλυνση του περιβάλλοντος

βλάπτει και απειλεί τη ζωή των πτηνών, των
ψαριών και κάποιων ανθρώπων.

D) Έχει διαπιστωθεί ότι η ηχορύπανση ενοχλεί και

C) Ο ορισμός της μουσικής, η εκτέλεση, η

προκαλεί βλάβες στην υγεία των φαλαινών,
των δελφινιών και κάποιων ψαριών.

σύνθεση και η σπουδαιότητά της παρουσιάζει
διαφορές από πολιτισμό σε πολιτισμό και
ανάλογα με το κοινωνικό πλαίσιο.

E) Η ρύπανση των θαλασσών δημιουργεί

προβλήματα και βλάπτει την υγεία των
χελώνων, των δελφινιών και κάποιων ψαριών.

D) Η ορολογία της μουσικής είναι κοινή και

παρουσιάζει λιγοστές διαφορές από πολιτισμό
σε πολιτισμό, ανάλογα με τις αξίες.

E) Η μουσική ορίζεται με διαφορετικό τρόπο από

πολιτισμό σε πολιτισμό ανάλογα με την
κοινωνία και τον τρόπο που εκτελείται και τη
σημασία που της δίνεται.
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77. - 80. sorularda, cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

79. (I) Η μητέρα μου δεν ήταν σε άδεια κι έτσι ο

πατέρας μου και εγώ επιβιβαστήκαμε στο πλοίο.
(II) Καθίσαμε στις θέσεις μας και εγώ βάλθηκα να
παρακολουθώ τους συνεπιβάτες μας.
(III) Ο πατέρας μου άρχισε να διαβάζει την
εφημερίδα του. (IV) Παρ’ότι είχε πολύ κόσμο, όλοι
οι χώροι ήταν άνετοι και καθαροί και οι
συνεπιβάτες μας φαίνονταν να διασκεδάζουν με
διάφορους τρόπους. (V) Ο πατέρας μου έκανε το
ίδιο, αφοσιώθηκε στην εφημερίδα του για πολλή
ώρα και δεν βοήθησε τη μητέρα μου.

77. (I) O κόσμος που βρίσκεται γύρω μας είναι πηγή
όλων των αγαθών. (II) Γι’αυτό το λόγο η επιστήμη

της γεωγραφίας ενδιαφέρεται για τη μορφή του
φυσικού περιβάλλοντος. (III) Οι άνθρωποι ζουν
πάνω στη Γη παίρνοντας από τη φύση όλα όσα
τους χρειάζονται. (IV) Στην προσπάθειά τους να
καλύψουν τις ανάγκες τους προκαλούν μεγάλες
αλλαγές στην επιφάνειά της. (V) Και οι ίδιοι όμως
επηρεάζονται από το χώρο, γιατί οι δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν σ’αυτήν την προσπάθεια είναι
μεγαλύτερες από τις δυνάμεις του κάθε ανθρώπου
χωριστά.

A) I

B) II

C) III

D) IV

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V

80. (I) Τα οφέλη που έχει μία χώρα από την

προσέλευση χιλιάδων τουριστών είναι πολλαπλά.

(II) Ο τουρισμός βοηθά στην οικονομική ανάπτυξη

της χώρας με την εισροή συναλλάγματος.
(III) Μερικές περιοχές στηρίζουν την οικονομία
τους αποκλειστικά σ’αυτόν και γνωρίζουν
ανάπτυξη, ενώ ήταν καταδικασμένες σε μαρασμό.
(IV) Υπάρχει όμως πάντα ο κίνδυνος της
ξενομανίας. (V) Για να εξυπηρετηθούν οι τουρίστες
βελτιώνονται οι υπηρεσίες και γίνονται έργα
υποδομής από τα οποία ωφελούνται και οι πολίτες
της χώρας.

78. (I) Η κύρια δράση του ανθρώπου του Νεάτερνταλ

τοποθετείται από το 120.000 π.Χ. ως το 40.000
π.Χ. περίπου. (II) Από την εποχή αυτή μας
σώθηκαν τα παλιότερα εργαλεία και το παλιότερο
λείψανο ενός ανθρώπινου σκελετού. (III) Το κρανίο
ανήκει σ’ένα είδος ανθρώπου που οι επιστήμονες
ονομάζουν «άνθρωπο του Νεάτερνταλ», από την
τοποθεσία της Δυτικής Γερμανίας, όπου για πρώτη
φορά βρέθηκε ένας σκελετός τέτοιου ανθρώπου.
(IV) Πρόκειται για ένα κρανίο που βρέθηκε πριν
μερικά χρόνια μέσα σ’ένα σπήλαιο της Χαλκιδικής.
(V) Γύρω στο 40.000 π.Χ. εμφανίζεται ένας νέος
τύπος ανθρώπου, ο «σοφός άνθρωπος», που
ανατομικά μοιάζει με το σημερινό.

A) I

B) II

C) III

D) IV

A) I

E) V
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B) II

C) III

D) IV

E) V
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