
ÖSYM
 

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. 

G E N E L     A Ç I K L A M A

ADI
SOYADI
T.C. KİMLİK NUMARASI
SALON NUMARASI

: .................................................
: .................................................
: .................................................

: .................................................

A

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU

YERLEŞTİRME MERKEZİ

Ö S Y M
ÖĞRENCİ   SEÇME    VE

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ
SEVİYE TESPİT SINAVI

(İLKBAHAR DÖNEMİ)
YUNANCA

2 MAYIS 2010

G E N E L     A Ç I K L A M A

ADI
SOYADI
T.C. KİMLİK NUMARASI
SALON NUMARASI

: .................................................
: .................................................
: .................................................

: .................................................

A

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU

YERLEŞTİRME MERKEZİ

Ö S Y M
ÖĞRENCİ   SEÇME    VE

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ
SEVİYE TESPİT SINAVI

(SONBAHAR DÖNEMİ)
YUNANCA

5 ARALIK 2010

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 kâğıdınız-
daki ilgili alana kodlayınız. Salon görevlileri tarafından 
paraflanmasını sağlayınız. 

Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız ve-
ya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değer-
lendirilmesi mümkün değildir. 

4. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.  

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

 

 

 

6. Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte 
verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun 
kalemle işaretlenecektir. Cevap kâğıdı buruşturulma-
yacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır. 

7. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı 
üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alın-
mayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru 
görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırak-
mamanız yararınıza olacaktır. 

8. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka 
kapağında belirtilmiştir. 
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9. Ο Κόλπος του Μεξικού, χάρη ---- πετρελαίου 
από την εξέδρα της ΒΡ έχει καταστεί 
τελευταία επίκεντρο της επιστημονικής 
έρευνας.  

A) στη διαρροή B) στην εισροή  

C) στην επιρροή  D) στη συρροή  

 E) στην άνοδο 

 

 

 

10. Οι κατασκευαστές στην Έκθεση 
Αυτοκινήτου στο Παρίσι ---- με το βλέμμα 
στραμμένο στη μείωση του κόστους και τη 
βελτίωση της απόδοσης. 

A) εγκαινιάζονται B) επιβαρύνονται 

C) βολεύονται  D) στηρίζονται 

 E) κινούνται  

 
 
 
 
11. Η οικονομία στις ΗΠΑ ---- σ’έναν φαύλο 

κύκλο, οι καταναλωτές περιμένουν να 
δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, και οι 
επιχειρήσεις περιμένουν πελάτες. 

A) κόλλησε   B) εντυπωσίασε  

C) συμπλήρωσε D) συνάντησε  

 E) ωφέλησε 

 
 
 
 
 
 
12. ---- στην Ευρώπη ---- και στις ΗΠΑ η ζήτηση 

χαρτιού έχει πέσει παράλληλα με την πτώση 
της κυκλοφορίας των εφημερίδων. 

A) Κάμποσο – πολύ B) Τόσο- όσο  

C) Πόσο – όσο D) Λίγο- καθόλου 

 E) Εξίσου – τόσο  

 
 

13. Ένας νομισματικός «παγκόσμιος πόλεμος» 
μαίνεται αυτή τη στιγμή στον κόσμο, καθώς 
οι κυβερνήσεις ---- επιδίδονται σ’έναν 
αγώνα υποτίμησης των νομισμάτων τους 
για να ενισχύσουν τις οικονομίες τους. 

A) σπανίως  B) μεγαλειωδώς 

C) συνεπώς  D) διεθνώς  

 E) τυχαίως 

 

 

 

 

 

 

14. Οι οδηγοί πρέπει να σκεφτούν καλά πριν 
αγοράσουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ---- 
αυτά μπορεί να είναι πιο ακριβά απ’ ό,τι τα 
συμβατικά πετρελαιοκίνητα. 

A) μήπως B) όταν  C) καθώς  

 D) αν και E) που  

 

 

 

 

 

 

15. Η μεγαλύτερη πρόκληση για την Ιαπωνία 
είναι δημογραφική και αφορά κατά κύριο 
λόγο τη ---- του πληθυσμού. 

A) διάβαση  B) διασκέδαση  

C) μετανάστευση D) επέμβαση 

 E) γήρανση  
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16. – 20. sorularda, aşağıdaki parçada nu-
maralandırılmış yerlere uygun düşen söz-
cük ya da ifadeyi bulunuz. 

Περισσότεροι από 15.000 νέοι άνθρωποι 
σκοτώνονται κάθε χρόνο στην Ευρώπη με βίαιο 
τρόπο. Σε (16) ---- του για τη «Βία στην 
Ευρώπη», ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
λέει ότι το 40% των θανάτων (17) ---- σε 
μαχαίρωμα, ενώ οι πυροβολισμοί και ο 
στραγγαλισμός είναι δεύτερη στη σειρά ως αιτία 
βίαιου θανάτου των νέων. Οι πολιτικές για την 
(18) ---- της βίας αφορούν πολλούς τομείς, 
μεταξύ των οποίων η παιδεία, η εργασία, η 
υγεία, η δικαιοσύνη και η κοινωνική ζωή. 
Μελέτες έχουν δείξει ότι ο κίνδυνος (19) ---- των 
νέων στη βία είναι αυξημένος στα σχολεία και 
στους (20) ---- χώρους.  

16.  

A) παράβασή  B) επέμβασή 

C) έκθεσή  D) ύφεσή 

 E) απόφασή 

17.  

A) συνεχίζεται  B) οφείλεται  

C) ετοιμάζεται  D) καταγράφεται 

 E) υποστηρίζεται  

 
18.  

A) κατάληψη  B) περίληψη 

C) πρόσληψη  D) πρόληψη  

 E) παράληψη 

 
19.  

A) υποχρέωσης B) δύναμης  

C) εμπλοκής   D) επιλογής  

 E) τιμωρίας 

20.  

A) εξωσχολικούς B) οικογενειακούς  

C) πολιτιστικούς D) κρατικούς 

 E) εμπορικούς 

21. – 25. sorularda, aşağıdaki parçada nu-
maralandırılmış yerlere uygun düşen söz-
cük ya da ifadeyi bulunuz. 

Η χειραψία δείχνει πόσο θα ζήσουμε! Συχνά 
θεωρείται ένδειξη (21) ---- , αλλά μία σφιχτή και 
δυνατή χειραψία μπορεί επίσης να αποτελεί    
(22) ---- ότι θα ζήσουμε πολλά και καλά χρόνια! 
Μία νέα μελέτη δείχνει πως (23) ---- σφίγγουν 
δυνατά το χέρι που τους απλώνεται ζουν 
περισσότερο απ’ ό,τι όσοι έχουν «χλιαρή»       
(24) ----. Άλλες ενδείξεις μακροζωίας είναι η καλή 
ισορροπία, η δυνατότητα βάδισης με γρήγορο 
(25) ---- και η ικανότητα να σηκώνεται κανείς 
εύκολα από την καρέκλα, αναφέρει «Βρετανική 
Ιατρική Επιθεώρηση». 

 
21.  

A) αυτογνωσίας B) αυτοάμυνας 

C) αυτοπεποίθησης   D) αυτοδιαφήμισης 

 E) αυτοθαυμασμού 

 
22.  

A) ανάμιξη  B) επίδειξη 

C) παράταξη  D) ένδειξη  

 E) διάλεξη 

 
23.  

A) τέτοιοι  B) ποιοι  C) αυτοί 

 D) εκείνοι E) όσοι  

 
 
24.  

A) χειραψία B) αβλεψία C) αυτοψία 

 D) αντίδραση E) ζήτηση 

 
25.  

A) μεταβολισμό B) προφίλ 

C) περπάτημα D) ρυθμό  

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

26. Περίπου 16.000 άτομα έχουν χάσει τη ζωή 
τους στις ΗΠΑ, ----. 

A) για να μην θρηνήσουμε και άλλες ζωές 

B) επειδή μιλούν ή γράφουν μηνύματα κατά τη 
διάρκεια της οδήγησης  

C) όταν οι αριθμοί αυτοί δεν ανταποκρίνονται 
στην πραγματικότητα 

D) μιας και η κατάθλιψη είναι άρρικτα 
συνδεδεμένη με την ανεργία 

E) καθώς η μακροζωία είναι αποτέλεσμα της 
οικονομικής ανάπτυξης 

 

 

 

 

27. ---- ,που ήρθα έτσι αναπάντεχα και 
απρόσκλητα. 

A) Κανένας δεν μπόρεσε 

B) Ζητώ τη βοήθειά σας 

C) Συγχωρέστε με  

D) Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση 

E) Θα το ξεπεράσουμε σύντομα 

 

 

 

28. ---- μήπως ξαναγίνουν τα ίδια. 

A) Είχαν ξεσπάσει μεγάλες πυρκαγιές 

B) Πάρτε αμέσως τα μέτρα σας  

C) Η κατάσταση της υγείας του είναι καλή 

D) ∆εν υπάρχει άλλη λύση 

E) Οι απαντήσεις θα αξιολογηθούν 

 
 
 

29. Κυρίως αυτό με ανησυχεί ----. 

A) μήπως δε μου φτάσει ο χρόνος  

B) ψωνίζω πάντα στις εκπτώσεις 

C) όταν μετέφρασα αυτό το βιβλίο 

D) μήπως πάρω καλούς βαθμούς 

E) επειδή έγραψα καλά στις εξετάσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Μολονότι οι οικονομικές ενδείξεις δεν είναι 
ικανοποιητικές ----. 

A) η χώρα είναι στα πρόθυρα της χρεωκοπίας 

B) ο κόσμος και ιδιαίτερα οι μισθωτοί είναι 
απαισιόδοξοι 

C) ο πρωθυπουργός είναι πολύ αισιόδοξος για 
το μέλλον της χώρας  

D) ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας 
προειδοποιεί την κυβέρνηση 

E) έχουμε κάθε λόγο να ανησυχούμε για την 
παρούσα κατάσταση 
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31. ----, που μου έγραψες αμέσως. 

A) Χαίρομαι ιδιαιτέρως  

B) Θα χαρώ πολύ στην περίπτωση  

C) ∆εν ξέρω πότε θα έρθω 

D) Είχα προετοιμαστεί καλά 

E) Το πόρισμα θα δημοσιευτεί σύντομα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32. Αν το καταφέρεις αυτό, ----. 

A) θα είχαμε αποφύγει σίγουρα εκείνη την 
ταλαιπωρία στο πλοίο 

B) θα ήταν σήμερα ένας από τους 
σπουδαιότερους γιατρούς της χώρας 

C) είχα βρει μία ευτυχώς δεύτερη απασχόληση 
για κάποια απογεύματα 

D) θα αποτελέσεις εξαίρεση ανάμεσα σ’όλους 
τους συναδέλφους σου  

E) θα ήσουν ένας καλός οικογενειάρχης με ένα 
καλό επάγγελμα 

 
 
 
 
 
 
 
33. ----, ο τροχονόμος θα σου κόψει κλήση. 

A) Αν οδηγήσεις  μιλώντας στο κινητό 

B) Αν είχες μαζί σου την άδεια οδήγησης  

C) Αν είχες υπερβεί το όριο ταχύτητας  

D) Αν καταναλώνεις λιγότερες θερμίδες  

E) Αν αγοράσεις ένα καινούριο αυτοκίνητο  

 
 
 

34. ----, που δεν συζητιόταν μπροστά σ’άλλους. 

A) Το πρόβλημα θα λυθεί το συντομότερο 

B) Χτες βρέθηκαν δύο από τους ορειβάτες  

C) Κατέρρευσε η οικοδομή του σχολείου 

D) Σ’αυτά τα μέρη έζησε κάποτε ο ποιητής 

E) Αυτό χωρίς αμφιβολία ήταν ένα θέμα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Οι φοιτητές άσκησαν το δικαίωμα της 
διαμαρτυρίας, ----. 

A) πρόκειται για ένα έργο από το σύγχρονο 
ρεπερτόριο  

B) όμως αδικήθηκα στη μοιρασιά της 
περιουσίας 

C) αναμφίβολα η ασφάλεια στην οδήγηση μας 
αφορά όλους 

D) αλλά θεωρήθηκαν μέλη τρομοκρατικής 
οργάνωσης 

E) αν ο πρύτανης δεχτεί την πρόταση για πιο 
δημοκρατικό πανεπιστήμιο 
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36. – 40. sorularda, verilen Yunanca cüm-
leye anlamca en yakın Türkçe cümleyi bu-
lunuz.  

36. Κάθε χρόνο πνίγονται στη θάλασσα πολλοί 
άνθρωποι, τα αθώα παιχνίδια στο νερό 
μπορεί να είναι επικίνδυνα, γι’αυτό πρέπει 
να ακολουθούμε κάποιους κανόνες. 

A) Her yıl denizlerde çok sayıda insanın 
boğulması ve su şakalarının tehlikeli olması 
bazı kurallara uymamız gerektiğine işaret 
eder. 

B) Her yıl denizlerde binlerce insanın 
boğularak ölmesi, ve masum su şakalarının 
kurbanı olması kurallara uymadığımızı 
gösteriyor. 

C) Denizlerde her yıl çok sayıda insanın 
boğularak öldüğü bilinirken, bazı kurallara 
uymamız gerektiği nedense gözden 
kaçmaktadır. 

D) Yaz mevsiminde denizlerde yaşanan çok 
sayıda boğulma vakası kurallara 
uyulmadığını göstermekte ve tehlikenin 
boyutunu gözler önüne sermektedir. 

E) Her yıl denizlerde çok sayıda insan 
boğulmakta, suda yapılan masum şakalar 
tehlikeli olabilmekte, bu nedenle bazı 
kurallara uymamız gerekmektedir. 

37. Όσοι προσπαθούν να αδυνατίσουν, 
αποφεύγουν τις μακαρονάδες, το ψωμί και 
το ρύζι και στη θέση τους καταναλώνουν 
κρέας με σαλάτα.  

A) Zayıflamaya çalışanlar makarna, ekmek ve 
pirinçten uzak durmakta ve bunların yerine 
et ve salata tüketmektedirler. 

B) Zayıflamaya çalışanların makarna, ekmek 
ve pirinçten uzak durarak alternatif olarak et 
ve salata tüketmesi önerilmektedir. 

C) Zayıflama ilaçlarının yarattığı olumsuzlukları 
ortadan kaldırmak için makarna, et ve 
pirinçten ziyade, et ve salata tüketilmelidir. 

D) Makarna, ekmek ve pirinçten uzak durarak 
zayıflamaya çalışanlar alternatif gıda olarak 
et ve salata tüketmeyi tercih etmelidir. 

E) Zayıflamak amacıyla makarna, ekmek ve 
pirinçten uzak durmak zorunda kalanlar, 
bunların yerine et ve salata tüketir. 

38. Σύμφωνα με μία νέα μελέτη η ακολούθηση 
των επιταγών της μεσογειακής διατροφής 
μπορεί να βοηθήσει το μυαλό μας να 
διατηρηθεί υγιές καθώς γερνάμε. 

A) Yeni bir araştırma, Akdeniz tarzı 
beslenmenin, yaşlanmaya neden olabilecek 
beyin hasarlarını ortadan kaldırabileceğini 
gösteriyor. 

B) Yeni bir araştırmaya göre, Akdeniz tarzı 
beslenmenin gereklerine uyulması, 
yaşlanma sürecinde beynin sağlıklı 
kalmasına yardımcı olabilir. 

C) Yeni bir araştırma, Akdeniz diyetinin 
gereklerine uyulduğunda, yaşlanma 
sürecinde beynin sağlıklı kalmasına katkıda 
bulunabileceğini gösteriyor.  

D) Yeni bir araştırma, Akdeniz tarzı 
beslenmenin yaşlanma sürecinde, beynin 
işlevini sürdürebilecek özelliklere sahip 
olmasına dikkat çekiyor. 

E) Yeni bir araştırmaya göre, Akdeniz tarzı 
beslenmenin benimsenmesi durumunda 
yaşlanma sürecinde beynin sağlıklı kalması 
söz konusu olabilecektir. 
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39. Σ’αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας 
πρόκειται να προχωρήσουν οι αρμόδιες 
αρχές, για να είναι πιο αποτελεσματικός ο 
αγώνας κατά του καπνίσματος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  

A) Avrupa Birliğinde sigarayla mücadelenin 
daha etkili olması için yetkili mercilerin 
Avrupa mevzuatında değişikliğe gitmesi 
gündem maddesidir. 

B) Yetkili merciler sigarayla mücadelenin daha 
etkili bir şekilde yürütülmesi için Avrupa 
Birliği mevzuatında değişikliğe 
gideceklerdir.  

C) Avrupa Birliği mevzuatının sigarayla 
mücadelede etkisiz kalması sonucunda 
yetkili mercilerin mevzuatta değişikliğe 
gitmeleri söz konusu. 

D) Avrupa Birliğinde sigarayla mücadelenin 
daha etkili olması için yetkili mercilerin 
Avrupa mevzuatında reforma gitmesi söz 
konusu. 

E) Sigarayla mücadelenin Avrupa Birliğinde 
daha etkili bir şekilde yürütülmesi için 
Avrupa mevzuatında değişiklik yapılması 
yetkili merciler için kaçınılmaz 
görülmektedir. 

 
40. Οι Ισπανοί ειδικοί επισημαίνουν ότι ένα 

μέρος της βλαβερής ακτινοβολίας του ήλιου 
διαπερνά και μέσα από τις ομπρέλες 
θαλάσσης.  

A) Deniz şemsiyelerinin güneşin zararlı 
ışınlarını engellemede yetersiz kalması, 
İspanyol uzmanların uyarısına neden oldu. 

B) İspanyol bilim adamları güneşin zararlı 
ışınlarından korunmada deniz 
şemsiyelerinin yetersiz kaldığını iddia 
etmektedirler. 

C) Güneşin zararlı ışınlarının deniz 
şemsiyelerini delip geçtiğini ileri süren 
İspanyol uzmanlar endişe yarattı. 

D) İspanyol uzmanlar, güneşin zararlı 
ışınlarının deniz şemsiyelerini delip 
geçmesinin yarattığı risklere dikkat çektiler. 

E) İspanyol uzmanlar, güneşin zararlı 
ışınlarının bir bölümünün deniz 
şemsiyelerini de delip geçtiğini 
belirtmektedirler. 

41. – 45. sorularda, verilen Türkçe cüm-
leye anlamca en yakın Yunanca cümleyi 
bulunuz. 

41. İnterneti ziyaret eden kadınlar hem kolay 
hem de hızlı olması nedeniyle daha çok 
elektronik ticaretle ilgileniyorlar. 

A) Οι γυναίκες που επισκέπτονται το διαδίκτυο 
ενδιαφέρονται περισσότερο για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο, επειδή είναι και 
εύκολο και γρήγορο. 

B) Οι γυναίκες που ενδιαφέρονται για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο προτιμούν το 
διαδίκτυο, επειδή τους βολεύει 
περισσότερο. 

C) Οι επισκέπτες του διαδικτύου μεταξύ των 
οποίων συγκαταλέγονται και οι γυναίκες, 
δείχνουν προτίμηση στο ηλεκτρονικό 
εμπόριο. 

D) Το διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια κερδίζει τις 
προτιμήσεις των γυναικών που το 
προτιμούν για το ηλεκτρονικό εμπόριο. 

E) Οι γυναίκες που επισκέπτονται το διαδίκτυο 
τον τελευταίο καιρό δείχνουν προτίμηση για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο, επειδή είναι και 
εύκολο και γρήγορο. 
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42. Araştırmalara göre, üç yaş altı çocuklara 
yönelik oyuncakların üçte biri tehlikeli 
bulunmuştur. 

A) Ένα στα τρία παιχνίδια που προορίζονται 
για παιδιά κάτω των τριών ετών είναι 
επικίνδυνο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
μιας έρευνας. 

B) Σύμφωνα με τις έρευνες το εν τρίτο των 
παιχνιδιών που προορίζονται για τα παιδιά 
κάτω των τριών ετών θεωρήθηκε 
επικίνδυνο. 

C) Το εν τρίτο των παιδικών παιχνιδιών για 
παιδιά κάτω των τριών ετών βρέθηκε 
επικίνδυνο σύμφωνα με μία επιστημονική 
έρευνα. 

D) Ένα στα τρία παιχνίδια για παιδιά που είναι 
μικρότερα των τριών ετών είναι ακίνδυνο, 
σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών. 

E) Τα παιδικά παιχνίδια που προορίζονται για 
τα παιδιά πέραν των τριών ετών είναι 
επικίνδυνα κατά εν τρίτο σύμφωνα με τα 
πορίσματα μιας έρευνας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Yaşam alanlarımızda ve giysilerimizde tercih 
ettiğimiz renklerin, beden ve ruh sağlığımızı 
farklı şekillerde etkileyebilecekleri ileri 
sürülmektedir. 

A) Υποστηρίζουν ότι το χρώμα που επιλέγει 
κάποιος για το χώρο όπου περνάει το 
χρόνο του και στα ενδύματα που φοράει 
μπορεί να επηρεάσει με διάφορους 
τρόπους τη σωματική και ψυχική μας υγεία. 

B) Ισχυρίζονται ότι τα χρώματα που 
διαλέγουμε για τους χώρους όπου ζούμε και 
για τα ρούχα μας, μπορούν να επηρεάσουν 
με διάφορους τρόπους τη σωματική και 
ψυχική μας υγιεινή. 

C) Υποστηρίζουν ότι τα χρώματα που 
προσελκύουν τις προτιμήσεις μας στο χώρο 
διαβίωσης και στα ρούχα που φοράμε είναι 
σημαντικά για τη σωματική και ψυχική μας 
υγεία. 

D) Υποστηρίζεται ότι η σωματική και ψυχική 
μας υγεία επηρεάζεται άμεσα με διάφορους 
τρόπους από τα χρώματα που προτιμούμε 
στο χώρο συμβίωσης και στα ενδύματα 
εργασίας μας.  

E) Υποστηρίζεται ότι τα χρώματα που 
επιλέγουμε για τους χώρους διαβίωσης και 
τα ενδύματά μας, μπορούν να επηρεάσουν 
με διάφορους τρόπους τη σωματική και 
ψυχική μας υγεία.  
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44. Araştırmacılar yüz yılı aşkın bir süredir 
sıtmanın insanlarda ilk kez nasıl ortaya 
çıktığını bulmaya çalışıyor. 

A) Οι επιστήμονες τα τελευταία εκατό χρόνια 
καταβάλλουν προσπάθειες προς αναζήτηση 
των αιτιών της ελονοσίας μεταξύ των 
ανθρώπων εδώ και εκατό χρόνια. 

B) Για πρώτη φορά οι επιστήμονες αναζητούν 
τους τρόπους με τους οποίους εμφανίστηκε 
η ελονοσία στους ανθρώπους πριν από 
εκατό χρόνια. 

C) Οι επιστήμονες εδώ και εκατό πλέον χρόνια 
προσπαθούν να βρουν πώς εμφανίστηκε η 
ελονοσία για πρώτη φορά στους 
ανθρώπους. 

D) Εδώ και εκατό χρόνια οι επιστήμονες 
προσπαθούν να εντοπίσουν τους τρόπους 
διάδοσης της ελονοσίας μεταξύ των 
ανθρώπων. 

E) Η μετάδοση της ελονοσίας μεταξύ των 
ανθρώπων είναι ένα θέμα που απασχολεί 
τους επιστήμονες εδώ και εκατό χρόνια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Uyuma zorluklarıyla mücadele etmek ve 
bunlardan korunmamız için uzmanların 
“uyku hijyeni tedbirleri” olarak 
adlandırdıkları önlemleri benimsememiz 
gerekmektedir. 

A) Αυτό που οι ειδικοί αποκαλούν «μέτρα 
υγιεινής του ύπνου» βοηθάει στην 
αντιμετώπιση των δυσκολιών στον ύπνο και 
στην προφύλαξη από αυτές. 

B) Για να θεραπευτούν οι δυσκολίες στον ύπνο 
αλλά και για να προφυλαχτούμε από αυτές, 
πρέπει να ενημερωθούμε σχετικά με αυτό 
που οι ειδικοί αποκαλούν «μέτρα υγείας του 
ύπνου». 

C) Για να αντιμεπωπίσουμε τις δυσκολίες του 
ύπνου και για να προφυλάξουμε τον εαυτό 
μας πρέπει να αποδεχτούμε αυτό που οι 
ειδικοί αποκαλούν «μέτρα υγιεινής του 
ύπνου». 

D) Οι δυσκολίες στον ύπνο και η αντιμετώπισή 
τους, μας αναγκάζει να υιοθετούμε αυτό 
που οι ειδικοί αποκαλούν «μέτρα για την 
υγιεινή του ύπνου». 

E) Για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες του 
ύπνου και για να προφυλαχτούμε από 
αυτές, πρέπει να υιοθετούμε αυτό που οι 
ειδικοί αποκαλούν «μέτρα υγιεινής του 
ύπνου». 
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46. – 51. sorularda, parçanın anlam bü-
tünlüğünü sağlamak için boş bırakılan 
yere gelebilecek cümleyi bulunuz. 

46. Τις διατροφικές συνήθειες των αρχαίων 
Ελλήνων χαρακτήριζε η λιτότητα. ----. Το 
σιτάρι έφτανε στο τραπέζι ως πλιγούρι, ως 
συστατικό του χυλού και φυσικά ως αλεύρι, 
από το οποίο κατασκευαζόταν ο άρτος και 
οι γαλέττες.  

A) Στη βάση της διατροφής των αρχαίων 
Ελλήνων συναντούμε τα δημητριακά 

B) Έρευνες έχουν αποδείξει ότι η μεσογειακή 
διατροφή θεωρείται ως ο πλέον υγιεινός 
τρόπος διατροφής 

C) Κατά την αρχαϊκή και κλασική εποχή, η 
απλότητα, αναγνωρίζεται ως αρετή 

D) Το συμπόσιο ήταν ένα σημαντικότατο μέσο 
κοινωνικοποίησης στην αρχαία Ελλάδα 

E) Οι αρχαίοι Έλληνες ψαράδες στην 
πλειοψηφία των περιπτώσεων έβγαιναν στη 
θάλασσα μόνοι τους 

 

 

47. Η Αρκτική η οποία απειλείται σήμερα από 
την κλιματική αλλαγή είναι μία από τις 
μεγαλύτερες «αποθήκες» φυσικών πόρων 
που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον 
πλανήτη. Οι επιστημονικές έρευνες 
υποδεικνύουν πως το 25% του συνόλου των 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου που δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόμα 
βρίσκονται εκεί. ----.  

A) Το μεγαλύτερο μέρος του Βόρειου 
ημισφαιρίου ήταν καλυμμένο από 
παγετώνες 

B) Οι παγετώνες ρέουν ως «ποταμοί πάγου» 
τροφοδοτούμενοι από το χιόνι της 
χιονόπτωσης 

C) Στη Γροιλανδία τεράστια παγονησίδα 
αποκολλήθηκε από παγετώνα 

D) Άλλες μελέτες κάνουν λόγο για 200 
δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου  

E) Τα επιβεβαιωμένα αποθέματα αργού 
πετρελαίου σε παγκόσμια κλίμακα 
μειώθηκαν το 2008 

48. Σύμφωνα με μία νέα μελέτη οι ηλικιωμένοι 
άντρες έχουν περισσότερες πιθανότητες 
από τις γυναίκες να αναπτύξουν 
προβλήματα μνήμης. Στη συγκεκριμένη 
μελέτη συμμετείχαν 2.050 εθελοντές ηλικίας 
70 έως 89 ετών, από τους οποίους πήραν 
συνεντεύξεις οι ερευνητές για τη μνήμη και 
το ιατρικό ιστορικό τους.---- . Η μελέτη, 
έδειξε ακόμη πως η ήπια νοητική διαταραχή 
είναι συχνότερη μεταξύ των λιγότερο 
μορφωμένων ατόμων. 

A) Το κρύο του χειμώνα είναι ιδιαίτερα 
απειλητικό για τους ηλικιωμένους 

B) Τους υπέβαλλαν σε ειδικά τεστ μνήμης και 
ικανότητας σκέψεως  

C) Συχνότατα, τα γειρατειά συνοδεύονται από 
μείωση της μυϊκής μάζας και προβλήματα 
μνήμης 

D) Παρουσιάζεται έκθεση έργων που 
δημιουργήθηκαν από ηλικιωμένους 

E) Οι ηλικιωμένοι, δεν είναι απόμαχοι της 
ζωής, είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας 

 

 

49. Κάποιοι έχουν γατάκια στο σπίτι τους. Στην 
Αμερική δεν τα έχουν μόνο για παρέα. 
Ανακάλυψαν και άλλες χρήσεις. ∆ε βάζουν 
τις γάτες να κυνηγάνε τα ποντίκια. Για τα 
ποντίκια υπάρχουν τα δηλητήρια. ---- . Για 
την εκπαίδευσή τους οι γάτες περνάνε από 
τεστ.  

A) Ξενοδοχεία ζώων είναι μία λύση όταν 
πηγαίνετε διακοπές 

B) Αν η γάτα είναι άρρωστη φωνάξτε ένα 
γιατρό για ζώα, έναν κτηνίατρο 

C) Αν πηγαίνετε συχνά τη γάτα για εξέταση δε 
θα αρρωστήσει 

D) Πείτε στους ανθρώπους του ξενοδοχείου το 
αγαπημένο φαγητό της γάτας σας  

E) Χρησιμοποιούν τις γάτες για να φυλάγουν 
βιβλιοπωλεία ή μαγαζιά  
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50. Εάν θέλετε να αποδίδετε καλύτερα στα 
μαθήματα και στη δουλειά σας, βάλτε την 
γυμναστική στη ζωή σας.---- . Οι 
επιστήμονες ισχυρίζονται πως σ’όλες τις 
ηλικίες η γυμναστική μπορεί να μας κάνει 
πιο ευφυείς. 

A) Η φυσική αγωγή στην αρχαία Ελλάδα ήταν 
αναπόσπαστο μέρος του εκπαιδευτικού 
συστήματος 

B) Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν 
αντιλαμβάνονται το πόσο μπορεί να 
νυστάζουν κάποια φορά 

C) Όταν ο εγκέφαλος είναι πολύ κουρασμένος 
ο ύπνος έρχεται ξαφνικά, σαν να έχεις 
πατήσει διακόπτη 

D) Μία νέα μελέτη δείχνει πως η συστηματική 
άσκηση του σώματος επιδρά απ’ ευθείας 
στον εγκέφαλο  

E) Στην αρχαία Ελλάδα η γυμναστική θεωρείτο 
απαραίτητο μέρος της αγωγής όλων των 
αγοριών 

 

 

 

 

51.  Σύμφωνα με την διευθύντρια ενός 
περιοδικού του διαδικτύου οι άντρες που 
επισκέπτονται το Ίντερνετ ενδιαφέρονται 
πιο πολύ για την ενημέρωση και την 
οικονομία. Οι γυναίκες ενδιαφέρονται για 
πληροφορίες σχετικά με τα παιδιά, για 
εύκολες και χρήσιμες αγορές και για τη 
μόδα. ----. Σήμερα πολλές φορές τα 
καταφέρνουν πιο καλά από τους άντρες. 

A) Το διαδίκτυο στα πρώτα χρόνια ξεκίνησε 
σαν ένα παιχνίδι για τα αγόρια 

B) Τώρα τα κορίτσια που χρησιμοποιούν το 
διαδίκτυο είναι πιο πολλά από τα αγόρια 

C) Πριν από λίγο καιρό οι γυναίκες δεν ήθελαν 
να ξέρουν για τις νέες τεχνολογίες  

D) Τους τελευταίους μήνες υπάρχουν δύο 
γυναικεία περιοδικά στο ελληνικό διαδίκτυο 

E) Όπως είναι ο πραγματικός μας κόσμος, έτσι 
είναι και αυτός του Ίντερνετ  

52. – 57. sorularda, verilen durumda söy-
lenmiş olabilecek sözü bulunuz. 

52. Μία συνάδελφός σας έχει υποβάλλει 
κάποιες προτάσεις σχετικά με τη 
διαφημιστική πολιτική της εταιρείας που 
εργάζεστε. Στη συνεδρίαση του διοικητικού 
συμβουλίου, όπου συζητείται το θέμα, ο 
διευθυντής σας, δηλώνει πως είναι 
αντίθετος με αυτές. Εσείς όμως δεν 
συμφωνείτε μαζί του και έτσι για να 
υποστηρίξετε τις προτάσεις της συναδέλφου 
σας λέτε τα εξής: 

A) Καλύτερα να μην συζητήσουμε αυτό το 
θέμα, αφού διαφωνεί ο διευθυντής μας. 

B) Συμφωνώ με το διευθυντή μας, όπως 
πάντα, έχει δίκιο. 

C) Η διαφημιστική πολιτική της εταιρείας μας 
πρέπει να αλλάξει. 

D) Η συνάδελφός μας έχει κάνει μεταπτυχιακές 
σπουδές σ’αυτό το θέμα και για αυτό 
πρέπει να λάβουμε υπόψη τις προτάσεις 
της. 

E) Η Μαρία είναι μία καλή συνάδελφος και 
δουλεύει πολλές ώρες στο γραφείο. 

 
53. Η χελώνα καρέτα-καρέτα απειλείται, καθώς 

οι υπάλληλοι του θαλάσσιου πάρκου στην 
περιοχή σας σταμάτησαν να εργάζονται 
επειδή έχουν μείνει απλήρωτοι για μήνες. 
Για το λόγο αυτό μία γνωστή 
περιβαλλοντική οργάνωση που προσπαθεί 
να συγκεντρώσει χρήματα για τη συνέχιση 
της λειτουργίας του πάρκου σάς στέλνει ένα 
φυλλάδιο στο οποίο διαβάζετε τα εξής: 

A) Οι κάτοικοι της περιοχής μας που θα 
εργαστούν στο θαλάσσιο πάρκο θα λάβουν 
χρηματική ανταμοιβή. 

B) Η χελώνα καρέτα-καρέτα κινδυνεύει. 
Χρειάζεται βοήθεια και γενναιοδωρία. 

C) Οι υπάλληλοι του θαλάσσιου πάρκου 
πρέπει να σταματήσουν την απεργία. 

D) Η προστασία της χελώνας καρέτα-καρέτα 
είναι χρέος όλων μας και για αυτό πρέπει να 
τυπώσουμε περισσότερα φυλλάδια. 

E) Σας παρακαλούμε να διαβάσετε το 
φυλλάδιο με προσοχή και να 
προστατευθείτε από τις χελώνες. 
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54. Ακούτε στις ειδήσεις πως οι τιμές των 
μετοχών που αγοράσατε πριν από μερικούς 
μήνες σημείωσαν σημαντική πτώση. 
Αμέσως, παίρνετε τηλέφωνο ένα φίλο σας ο 
οποίος εργάζεται σ’ένα χρηματομεσιτικό 
γραφείο για να τον συμβουλευθείτε. Αλλά 
αυτός δεν απαντάει και έτσι αφήνετε το εξής 
μήνυμα στον τηλεφωνητή του: 

A) Σε παρακαλώ, πάρε με τηλέφωνο. Οι 
επενδυτικές συστάσεις σου θα μου είναι 
πολύ χρήσιμες. 

B) Το τηλέφωνό σου δεν απαντάει και δεν 
ξέρω τι να κάνω. 

C) Γιατί δεν απαντάς στα τηλέφωνά μου; Οι 
τιμές των μετοχών της εταιρείας σου 
πέφτουν. 

D) Άκουσα στις ειδήσεις πως οι τιμές των 
μετοχών που αγόρασα την τελευταία 
εβδομάδα έχουν ανέβει. 

E) Έχεις κλείσει το κινητό σου. Θα σε πάρω 
από το σπίτι. 

 

 
 

55. Ετοιμάζεστε για τις απολυτήριες εξετάσεις 
και επειδή έχετε πρόβλημα στα μαθηματικά 
ζητάτε τη βοήθεια κάποιου φίλου σας, ο 
οποίος είναι πολύ καλός στο μάθημα. Στην 
αρχή, αυτός δείχνει πρόθυμος και λέει πως 
είναι στη διάθεσή σας. Όμως, την τελευταία 
στιγμή, σκαρφίζεται χίλιες δύο δικαιολογίες 
και λέει πως δεν έχει χρόνο. Έτσι θυμώνετε 
και του λέτε: 

A) Θα τηλεφωνήσω στο μαθηματικό του 
σχολείου μας και θα του πω πως δεν 
διαβάζεις. 

B) ∆εν πειράζει. Θα διαβάσω μόνος μου. 

C) Νομίζω πως κάνεις λάθος και τα λάθη είναι 
για τους ανθρώπους. 

D) Ξέρω πως δεν έχεις χρόνο και για αυτό σε 
καταλαβαίνω. 

E) Έπρεπε να το πεις από την αρχή. Αυτό δεν 
θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. 

 

 

56. Σκέφτεστε να μετακομίστε σε μία άλλη πόλη 
και για αυτό πρόκειται να κλείσετε το μαγαζί 
σας. Αυτό σημαίνει πως ο λογιστής σας, με 
τον οποίο συνεργάζεστε εδώ και χρόνια και 
είστε πολύ ευχαριστημένος από τις 
υπηρεσίες του, θα χάσει έναν πολύ καλό 
πελάτη του. Για αυτό αποφασίζετε να τον 
συστήσετε σε μία φίλη σας λέγοντάς της τα 
εξής: 

A) Όλοι οι πελάτες είναι πολύ ευχαριστημένοι 
από το προσωπικό του μαγαζιού. 

B) Οι δουλειές μου δεν πάνε καλά και σ’αυτό 
φταίει ο λογιστής μου. 

C) Ο λογιστής μου είναι πολύ έμπιστος και 
συνεπής. Μήπως θα ήθελες να δουλέψεις 
μαζί του;  

D) Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη δουλειά 
που κάνει ο λογιστής και για αυτό σκέφτομαι 
να τον πάρω μαζί μου. 

E) Νομίζω πως χρειάζεσαι έναν καλό λογιστή, 
αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω από αυτά. 

 

 

 

57. Βρίσκεστε στην Αθήνα για πρώτη φορά και 
θέλετε να δείτε το Ζάππειο Μέγαρο. 
Ανεβαίνετε στο μετρό, αλλά από το χάρτη 
που έχετε στα χέρια σας δεν μπορείτε να 
καταλάβετε, ακριβώς, σε ποια στάση πρέπει 
να κατεβείτε. Για το λόγο αυτό, κοιτάζετε 
γύρω σας και βλέπετε μία κυρία στην οποία 
ρωτάτε το εξής: 

A) Συγνώμη, θέλω να πάω στο Ζάππειο. Ποια 
είναι η πιο κοντινή στάση; 

B) Σας ενοχλώ, αλλά νομίζω πως ανέβηκα σε 
λάθος γραμμή του μετρό. 

C) Μπορείτε να με βοηθήσετε με το χάρτη; 

D) Μπορώ να έρθω μαζί σας μέχρι το 
Ζάππειο; 

E) Ξέρετε, είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνω 
στο μετρό και δεν ξέρω τι να κάνω. 
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58. – 63. sorularda, cümleler sırasıyla 
okunduğunda parçanın anlam bütün-
lüğünü bozan cümleyi bulunuz. 

58. (I) Το παγκόσμιο ράλι ηλιοκίνητων είναι ράλι για 
αυτοκίνητα που κινούνται αποκλειστικά με 
ηλιακή ενέργεια. (II) Ο στόχος του είναι η εξέλιξη 
και η προώθηση της έρευνας για την 
εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας στους 
κινητήρες των αυτοκινήτων. (III) Το βάρος κάθε 
οδηγού πρέπει να ξεπερνάει τα 80 κιλά. (IV) Οι 
αγώνες διεξάγονται κάθε δύο χρόνια στην 
Αυστραλία. (V) Η διαδρομή ξεκινάει από το 
∆αρβίνο και φτάνει μέχρι την Αδελαΐδα.  

A) I B) II C) III D) IV E) V 

 

 

 

59. (I) Με τον όρο «Κτήνος της Ζεβοντάν» 
χαρακτηρίστηκε ένα μυστηριώδες ζώο που 
εμφανίστηκε το 1764 στην περιοχή Ζεβοντάν 
στην νοτιο-κεντρική Γαλλία. (II) Το θηρίο 
τρομοκρατούσε τους κατοίκους των γύρω 
περιοχών με τις επιθέσεις του. (III) Περιγράφηκε 
ως ένα λυκόμορφο πλάσμα σε μέγεθος 
αγελάδας. (IV) Όμως οι μελετητές, ακόμα και 
σήμερα, δεν μπορούν να το ταυτίσουν με 
κάποιο γνωστό είδος. (V) ∆εν πρέπει να 
πιστεύουμε τις ιστορίες μυστηρίου. 

A) I B) II C) III D) IV E) V 

 

 

 

60. (I) Ανακαλύφθηκε το απολίθωμα ενός γιγάντιου 
πιγκουίνου. (II) Το απολίθωμα έχει σχεδόν το 
διπλάσιο ύψος από τους σημερινούς 
πιγκουίνους και βρέθηκε από έναν περουβιανό 
φοιτητή. (III) Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά 
θεωρείται πρόγονος του σημερινού πιγκουίνου. 
(IV) Το φτέρωμά του ήταν σε χρώμα κόκκινο-
καφέ, διαφορετικό από το μαύρο-άσπρο που 
έχουν οι πιγκουίνοι της εποχής μας. (V) Αυτή η 
εφεύρεση συγκλόνισε την παγκόσμια κοινή 
γνώμη. 

A) I B) II C) III D) IV E) V 

 

 

61. (I) Ενα δισεκατομμύριο κλοπές τα τελευταία 
εφτά χρόνια είναι ο αριθμός των αδικημάτων 
που προέκυψε από μία έρευνα. (II) Μία από τις 
ριζικότερες αλλαγές που έχουν συντελεστεί τα 
τελευταία χρόνια στο κυβερνο-έγκλημα αφορά 
τη δραστηριότητα των χάκερ. (III) Οι 
απομονωμένοι και αναρχικοί «πειρατές» του 
διαδικτύου έχουν μετατραπεί σ’επαγγελματίες 
του ψηφιακού εγκλήματος. (IV) Οι άλλοτε 
μοναχικοί παραβάτες των διαδικτυακών 
στεγανών έχουν γίνει πλέον οι καλοπληρωμένοι 
υπάλληλοι του οργανωμένου εγκλήματος.       
(V) ∆εν υπάρχουν πια αθώοι εισβολείς ή 
ρομαντικοί κατασκευαστές ψηφιακών ιών. 

A) I B) II C) III D) IV E) V 

 

 

62. (I) Όσοι πιστεύουν ότι για τα υπερβολικά κιλά 
τους ευθύνονται αποκλειστικά τα γονίδιά τους 
και όχι οι ίδιοι, κάνουν λάθος! (II) Πρόκειται 
μάλιστα για ένα πολύ σοβαρό και επιβλαβές για 
την υγεία τους λογικό σφάλμα. (III) Μολονότι 
είναι αλήθεια ότι για τα «πολύ παραπάνω κιλά» 
των υπέρβαρων ατόμων ευθύνονται κάποια 
γονίδιά τους, τα άτομα αυτά δεν είναι 
καταδικασμένα να γίνουν παχύσαρκα! (IV) Οι 
ακούραστοι ερευνητές πρώτα πέρασαν από 
κόσκινο το DNA. (V) Στο συμπέρασμα αυτό 
κατέληξαν οι μελέτες μίας ομάδας Βρετανών 
ερευνητών. 

A) I B) II C) III D) IV E) V 

 

 

63. (I) Το Ολυμπιακό Στάδιο Ατατούρκ είναι το 
μεγαλύτερης χωρητικότητας στάδιο της 
Τουρκίας. (II) Οι εργασίες ανακαίνισης 
ξεκίνησαν το 1999. (III) Περιβάλλεται από 34 
πολυτελείς σουίτες και έχει χαρακτηριστεί από 
την UEFA ως γήπεδο πέντε αστέρων, γεγονός 
που επιτρέπει τη διεξαγωγή διοργανώσεων της 
UEFA σ’αυτό. (IV) Ο πρώτος αγώνας στο 
Ολυμπιακό Στάδιο Ατατούρκ διεξήχθη στις 31 
Ιουλίου, μεταξύ της Γαλατασαράι και του 
Ολυμπιακού. (V) Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Ποδοσφαίρου του 2016 θα διεξαχθεί στην 
Τουρκία και ο τελικός στο Ολυμπιακό Στάδιο 
Ατατούρκ. 

A) I B) II C) III D) IV E) V 
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64. – 69. sorularda, verilen cümleye an-
lamca en yakın olan cümleyi bulunuz. 

64. Πρόσφατα είδαν το φως της δημοσιότητας 
τα συμπεράσματα από δύο σημαντικές 
έρευνες γύρω από τους κινδύνους που 
εγκυμονεί η γενικευμένη χρήση του 
διαδικτύου. 

A) Η χρήση του Ίντερνετ γενικώς είναι πολύ 
επικίνδυνη σύμφωνα με δύο έρευνες που 
είδαν το φως της δημοσιότητας πριν από 
ένα χρόνο. 

B) Τον τελευταίο καιρό δημοσιεύθηκαν τα 
πορίσματα από δύο αξιόλογες έρευνες 
σχετικά με τους κινδύνους που κρύβει η 
γενικευμένη χρήση του Ίντερνετ. 

C) Τις τελευταίες μέρες πραγματοποιήθηκαν 
δύο σημαντικές έρευνες σύμφωνα με τις 
οποίες γενικά η χρήση του διαδικτύου είναι 
επικίνδυνη. 

D) Πρόσφατα οι δημοσιογράφοι ανακοίνωσαν 
τα αποτελέσματα από δύο σημαντικές 
έρευνες σχετικά με τους κινδύνους του 
Ίντερνετ. 

E) Γενικά η χρήση του διαδικτύου είναι 
επικίνδυνη όπως αποκαλύπτουν τα 
αποτελέσματα από δύο έρευνες που 
πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γίνεται 
ένας προληπτικός έλεγχος μία φορά το 
χρόνο και να ακολουθείτε τις συμβουλές του 
οφθαλμίατρού σας.  

A) Εν πάσει περίπτωση θα πρέπει να 
πραγματοποιείται, ανά χρόνο, ένας έλεγχος 
για πρόληψη και να συμμορφωθείτε με τις 
οδηγίες του οφθαλμίατρού σας. 

B) Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ακολουθείτε 
τις συμβουλές του οφθαλμίατρού σας και να 
κάνετε έναν έλεγχο κάθε χρόνο για 
πρόληψη. 

C) Για κάθε περίπτωση, οι συμβουλές του 
οφθαλμίατρού θα πρέπει να ακολουθούνται 
από σας και να γίνεται ένας έλεγχος μία 
φορά το χρόνο. 

D) Για κάθε περίπτωση θα πρέπει να κάνετε 
αυτά που σας λέει ο οφθαλμίατρός σας και 
να κάνετε έναν προληπτικό έλεγχο. 

E) Ο προληπτικός έλεγχος που σας 
συμβουλεύει ο οφθαλμίατρός σας θα 
πρέπει να γίνεται μία φορά το χρόνο. 
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66. Οι πόλεις διευκολύνουν την εξάπλωση μίας 
νόσου, όμως διαχρονικά αυξάνουν τις 
πιθανότητες οι απόγονοι όσων επιβιώνουν 
να έχουν καλύτερες αντιστάσεις στα 
επικίνδυνα μικρόβια. 

A) Οι απόγονοι αυτών που επιβιώνουν, με τον 
καιρό αποκτούν περισσότερη αντοχή 
απέναντι στα μικρόβια που είναι επικίνδυνα, 
αν και στις πόλεις οι αρρώστειες με το 
χρόνο εξαπλώνονται με μεγαλύτερη 
ευκολία. 

B) Στις πόλεις η νόσος διαδίδεται πιο εύκολα 
αλλά διαχρονικά αυτοί που επιβιώνουν από 
αυτές έχουν περισσότερη αντίσταση 
απέναντι στα επικίνδυνα μικρόβια.  

C) Οι πόλεις κάνουν πιο εύκολη τη διάδοση 
μίας αρρώστειας, αλλά με το πέρασμα του 
χρόνου αυξάνουν τις πιθανότητες για τους 
απογόνους αυτών που καταφέρνουν να 
μείνουν στη ζωή να έχουν πιο καλές 
αντιστάσεις στα μικρόβια που είναι 
επικίνδυνα. 

D) Οι πόλεις βοηθάνε στην εξάπλωση μίας 
αρρώστειας, αλλά με τον καιρό αυτοί που 
μένουν στη ζωή όπως και οι απόγονοί τους 
αποκτούν πιο καλή αντοχή απέναντι στα 
επικίνδυνα μικρόβια και έτσι έχουν 
περισσότερες πιθανότητες να ζήσουν. 

E) Οι απόγονοι αυτών που επιβιώνουν στις 
πόλεις, όπου μία αρρώστεια εξαπλώνεται 
πιο εύκολα έχουν πιο αυξημένες 
πιθανότητες απέναντι στα μικρόβια που 
είναι επικίνδυνα και μεταδίδονται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67. Σήμερα αυτός ο όρος τείνει να εξαφανιστεί 
από το λεξιλόγιο των μοντέρνων γιατρών, 
γιατί θεωρούν ότι λίγες ασθένειες είναι 
ανίατες. 

A) Αυτός ο όρος χάθηκε από το λεξιλόγιό μας 
γιατί οι μοντέρνοι γιατροί πιστεύουν ότι 
σήμερα δεν υπάρχουν αγιάτρευτες 
ασθένειες. 

B) Σήμερα, επειδή οι σύγχρονοι γιατροί 
νομίζουν πως λίγες ασθένειες είναι 
αθεράπευτες, αυτός ο όρος δεν υπάρχει 
στο λεξιλόγιο. 

C) Αυτός ο όρος, σήμερα, παρουσιάζει την 
τάση να εξαφανιστεί από το λεξιλόγιο 
επειδή ορισμένοι μοντέρνοι γιατροί 
πιστεύουν ότι οι ασθένειες δεν είναι 
αγιάτρευτες. 

D) Στον καιρό μας αυτός ο όρος τείνει να χαθεί 
από το λεξιλόγιο των σύγχρονων γιατρών 
επειδή νομίζουν ότι λίγες ασθένειες είναι 
αγιάτρευτες. 

E) Οι σύγχρονοι γιατροί, σήμερα, νομίζουν 
πως όλες οι αρρώστειες δεν είναι ανίατες 
και για αυτό αυτός ο όρος τείνει να 
εξαφανιστεί από το λεξιλόγιό μας. 
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68. Τα ποτάμια στον ανεπτυγμένο κόσμο, 
υφίστανται σοβαρή απειλή, παρά τις 
δεκαετίες προσοχής που δόθηκε σε θέματα 
ελέγχου της ρύπανσης. 

A) Αν και για δεκαετίες δόθηκε προσοχή σε 
θέματα όπως ο έλεγχος της ρύπανσης, τα 
ποτάμια στις ανεπτυγμένες χώρες 
βρίσκονται κάτω από σοβαρή απειλή. 

B) Παρά το ότι δόθηκε προσοχή στα θέματα 
ελέγχου, τα ποτάμια στις ανεπτυγμένες 
χώρες απειλούνται από τη ρύπανση. 

C) Τα ποτάμια στις ανεπτυγμένες χώρες 
απειλούνται σοβαρά από τη ρύπανση διότι 
για δεκαετίες δεν δόθηκε προσοχή σε 
θέματα όπως ο έλεγχος. 

D) Ο έλεγχος για ρύπανση των ποταμών στις 
ανεπτυγμένες χώρες είναι ένα θέμα που 
χρειάζεται προσοχή εδώ και δεκαετίες. 

E) Απειλούνται σοβαρά τα ποτάμια στις 
ανεπτυγμένες χώρες εδώ και δεκαετίες 
επειδή δεν δόθηκε η απαραίτητη προσοχή 
σε θέματα ελέγχου της ρύπανσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69. Υπάρχουν πολλές μελέτες που 
καταδεικνύουν ότι η παρατήρηση της 
οθόνης του υπολογιστή πριν πέσει κάποιος 
στο κρεβάτι, μπορεί να προκαλέσει έντονα 
προβλήματα στον ύπνο. 

A) Όσοι περνάνε κάποιο χρονικό διάστημα 
μπροστά στο κομπιούτερ πριν κοιμηθούν 
έχουν σοβαρά προβλήματα στον ύπνο 
τους, σύμφωνα με τους ερευνητές. 

B) Έχουν γίνει πολλές έρευνες που 
καταδεικνύουν ότι όποιος περνάει πολλές 
ώρες μπροστά στο κομπιούτερ πριν 
κοιμηθεί έχει διαταραγμένο ύπνο. 

C) Κάποιος που δουλεύει μπροστά στον 
υπολογιστή πριν πέσει στο κρεβάτι, 
σύμφωνα με αρκετές έρευνες, μπορεί να 
έχει προβλήματα στον ύπνο. 

D) Σύμφωνα με κάποιες έρευνες, όσοι 
κάθονται μπροστά στον υπολογιστή πριν 
κοιμηθούν έχουν σοβάρα προβλήματα όταν 
πέφτουν για ύπνο.  

E) Έχουν γίνει αρκετές έρευνες οι οποίες 
δείχνουν ότι παρακολούθηση της οθόνης 
του κομπούτερ πρωτού κοιμηθεί κάποιος 
μπορεί να γίνει αιτία για σοβαρά 
προβλήματα κατά τη διάρκεια του ύπνου. 
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70. – 75. sorularda, karşılıklı konuşmanın 
boş bırakılan kısmını tamamlayabilecek 
ifadeyi bulunuz. 

70. Καθηγητής : 

Ξέρετε ότι το χειρόγραφο Βόινιτς είναι ένα 
μυστηριώδες εικονογραφημένο βιβλίο με 
ακατανόητο περιεχόμενο; 

Φοιτητής : 

Ναι. Θεωρείται ότι γράφτηκε από κάποιον 
άγνωστο συγγραφέα που χρησιμοποίησε 
ένα άγνωστο σύστημα γραφής και 
ακατανόητη γλώσσα. 

Καθηγητής : 

- ---- 

Φοιτητής : 

- Νομίζω ότι αυτές οι επανειλημμένες 
αποτυχίες έχουν κάνει το χειρόγραφο 
Βόινιτς ξακουστό στην ιστορία της 
κρυπτογραφίας. 

A) Αυτό το χειρόγραφο εκδόθηκε ως 
εικονογραφημένο βιβλίο και ο συγγραφέας 
του κέρδισε πολλά χρήματα. 

B) Ασχολούμαι με την κρυπτογραφία και είμαι 
σίγουρος ότι θα καταφέρω να διαβάσω το 
χειρόγραφο. 

C) Ζούμε στον 21ο αιώνα και όλα τα 
συστήματα γραφής είναι γνωστά. 

D) Το χειρόγραφο αποτέλεσε αντικείμενο 
μελέτης από πολλούς κρυπταναλυτές, 
κανείς τους όμως δεν κατάφερε να 
αποκρυπτογραφήσει έστω και μία λέξη. 

E) Οι κρυπταναλυτές, στο παρελθόν, είχαν τις 
γνώσεις και μπορούσαν να καταλάβουν 
όλες τις γλώσσες. 

 

 

 

 

 

 

 

71. Ιωάννα : 

Είσαι ελεύθερος αύριο βράδυ; Έχω 
καλέσει μερικούς φίλους και θα ήθελα 
πολύ να είσαι μαζί μας. 

Κώστας : 

Ευχαριστώ πολύ. Μόνο που έχω λίγο 
διάβασμα. Αν έρθω λίγο αργά, σε πειράζει; 

Ιωάννα : 

- ---- 

Κώστας : 

- Κρίμα. Ξέρεις πόσο μου αρέσουν οι ωραίοι 
μεζέδες σου. 

A) Όχι, αν αργήσεις όμως πολύ, μπορεί να μη 
βρεις τίποτε να φας. 

B) Όχι, δεν πειράζει. Αρκεί να διαβάσεις καλά 
για τις εξετάσεις. 

C) Όχι, αλλά θα χάσεις τα νόστιμα φαγητά που 
θα μαγειρέψει ο Μαρκ. 

D) Έλα ό,τι ώρα θέλεις. Μόνο μην ξεχάσεις να 
φέρεις κάτι για να φάμε. 

E) Καλά, αφού θέλεις να φας με τους γονείς 
σου δεν υπάρχει πρόβλημα. 
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72. Τζον : 

---- 

Μαρκ : 

∆εν ξέρεις καθόλου την 
Πανεπιστημιούπολη; Πόσον καιρό είσαι 
εδώ; 

Τζον : 

Είμαι αρκετό καιρό στη Θεσσαλονίκη, αλλά 
δεν έτυχε να πάω προς τα εκεί. 

Μαρκ : 

Έλα, τότε, να σου δείξω το Πανεπιστήμιο. 

A) Θέλω να πάω στο νοσοκομείο γιατί πονάει 
η κοιλιά μου. 

B) Πώς πάνε στη Νομική Σχολή; Έχω ένα 
ραντεβού εκεί στις 10:30. 

C) Μήπως μπορείς να με βοηθήσεις να πάω 
στη Θεσσαλονίκη; 

D) Πέρασα στην Ιατρική Σχολή αλλά δεν ξέρω 
αν θέλω να σπουδάσω στο Πανεπιστήμιο. 

E) Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο βρίσκεται 
στη Θεσσαλονίκη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73. Ένας κύριος : 

- Γιατί περνάτε με το κόκκινο; 

Μία κυρία : 

- Κόκκινο; Τι κόκκινο λέτε τώρα; 

Ένας κύριος : 

- ---- 

Μία κυρία : 

- Α! ∆εν τον πρόσεξα. Πότε τον έβαλαν; 

A) Άφησα τον κόκκινο στιλό στο γραφείο σας, 
για αυτό σταματήστε να φωνάζετε. 

B) Η κόκκινη σημαία βρίσκεται ακριβώς στη 
μέση του δρόμου. 

C) Ολόκληρος σηματοδότης μπροστά σας και 
δεν τον βλέπετε; 

D) ∆εν προσέχετε κυρία μου, όταν περπατάτε;  

E) Αν είχατε κάνει ακόμη ένα βήμα, ένα 
κόκκινο αυτοκίνητο θα σας χτυπούσε. 
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74. Άγγελος : 

Μου δίνεις την εφημερίδα σου, σε 
παρακαλώ; 

Τάκης : 

---- 

Άγγελος : 

Όχι. Ψάχνω για σπίτι και θέλω να δω τις 
μικρές αγγελίες. 

Τάκης : 

∆εν το ήξερα. Νόμισα πως θέλεις να πάμε 
στο σινεμά, απόψε. 

A) Είσαι σίγουρος πως θέλεις να σου δώσω 
αυτήν την εφημερίδα; 

B) Θέλεις να σου δώσω το ένθετο για την 
οικονομία; 

C) ∆εν μπορώ να σου δώσω την εφημερίδα, 
τώρα. 

D) Τα ενοίκια στην περιοχή μας είναι πολύ 
ακριβά, δεν το ξέρεις; 

E) Ορίστε. Θέλεις να δεις τι παίζουν οι 
κινηματογράφοι; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75. Αχμέτ : 

Όπως καταλαβαίνω, προτιμάς τις ορεινές 
διακοπές από τις παραθαλάσσιες. 

Οδυσσέας : 

---- 

Αχμέτ : 

Πού θα πάτε, λοιπόν, φέτος διακοπές; 

Οδυσσέας : 

Στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. 
Μπορείς να δεις εκεί πανέμορφα βουνά, 
παρθένα δάση. 

A) Όχι, κάνεις λάθος. 

B) Για να πω την αλήθεια, βρίσκω το βουνό 
πιο ενδιαφέρον. 

C) Νομίζω πως δεν κατάλαβες πολύ καλά αυτό 
που ήθελα να πω. 

D) Ναι, αλλά η γυναίκα μου θέλει να πάμε στην 
Κρήτη. 

E) Οι καλοκαιρινές διακοπές είναι για να 
ξεκουραζόμαστε. 
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76. – 80. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Η πειρατεία στον αρχαίο μεσογειακό κόσμο 
αποτελεί την αρχαιότερη καταγεγραμμένη 
εμφάνιση του φαινομένου της πειρατείας, 
δηλαδή της καταλήστευσης πλοίων και πόλεων 
από ένοπλες ναυτικές ομάδες. Ξεκινώντας από 
τις πηγές της 2ης π.Χ. χιλιετίας οι περισσότεροι 
συγγραφείς της αρχαιότητας ασχολήθηκαν με 
τα έργα και τις ημέρες των πειρατών. ∆εν είναι 
όμως μόνο οι καταγραφές. Θεωρείται βέβαιο ότι 
η Μεσόγειος Θάλασσα υπήρξε ο πρώτος ευρύς 
γεωγραφικός χώρος όπου η πειρατεία απέκτησε 
μαζικά χαρακτηριστικά. Ως μέθοδος 
προσπορισμού υλικού πλούτου και δούλων, 
αξιοποιήθηκε σχεδόν από όλους τους λαούς 
που κατοίκησαν τις ακτές της κατά την 
αρχαιότητα. Ενίοτε η ηγεμονία κάποιων 
δυνάμεων σ’ευρύτερα τμήματα της θάλασσας 
περιόριζε προσωρινά τη δράση των πειρατών, 
αλλά αυτό επ’ουδενί σήμαινε την εξάλειψή τους. 
Η πλήρης καταστολή της πειρατείας 
επιτεύχθηκε μόλις τον 1ο αι. π.Χ. από τους 
Ρωμαίους και ήταν αποτέλεσμα διπλής 
ωρίμανσης: στρατιωτικής, αφού μόνο τότε 
κάποιο κράτος κατέκτησε τέτοια ισχύ ώστε να 
μπορεί να επιβάλει το νόμο του σ’ολόκληρη τη 
Μεσόγειο και πολιτικής με τη μετατροπή της 
Μεσογείου σε ρωμαϊκή θάλασσα. 

 

 

 

76. Οι πειρατές ----. 

A) ήταν πιο θαρραλέοι από τους στρατιώτες 

B) ήταν ναυτικοί, οι οποίοι υπηρετούσαν στο 
Ρωμαϊκό στρατό 

C) ασχολήθηκαν με την καταγραφή του 
πλούτου τους 

D) λεηλατούσαν τις πόλεις και τα πλοία  

E) είχαν ελάχιστα καράβια 

 

 

 

 

 

77. Κατά την αρχαιότητα ----. 

A) οι άνθρωποι νόμισαν πως οι πειρατές 
επιτίθεντο μόνο την ημέρα 

B) πάρα πολλοί συγγραφείς κατέγραψαν τις 
δράσεις των πειρατών  

C) τα έργα των πειρατών υπήρξαν πηγή 
έμπνευσης για πολλούς ποιητές 

D) η πειρατεία ήταν ένα φαινόμενο το οποίο 
δεν απασχόλησε ιδιαίτερα τους λαούς 

E) οι κάτοικοι των πόλεων δεν προσπαθούσαν 
να διώξουν τους πειρατές 

 

 

 

 

 

 

78. Περίπου όλοι οι λαοί που κατοικούσαν στα 
παράλια της Μεσογείου ----. 

A) ασχολήθηκαν με την πειρατεία για να 
αποκτήσουν κέρδη 

B) δέχτηκαν τη Ρωμαϊκή κυριαρχία, γιατί τους 
απειλούσαν οι πειρατές 

C) προσπάθησαν να αποφύγουν τις επιθέσεις 
των πειρατών 

D) εγκαταστάθηκαν μαζικά στις πόλεις 

E) μετακινήθηκαν μαζικά σ’άλλους 
γεωγραφικούς χώρους 
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79. Πριν από τους Ρωμαίους ----. 

A) η Μεσόγειος ήταν ένας χώρος στον οποίο οι 
άνθρωποι ζούσαν με το εμπόριο 

B) οι πόλεις είχαν δυνατούς ηγεμόνες 

C) κάποιες δυνάμεις, οι οποίες κυριάρχησαν 
στη θάλασσα κατάφεραν παροδικά, να 
μειώσουν τη δράση των πειρατών  

D) η εξάλειψη της πειρατείας οφείλεται σε 
διάφορους λόγους 

E) καμία δύναμη δεν κατάφερε να περιορίσει 
τις ενέργειες των πειρατών 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

80. Οι Ρωμαίοι ----. 

A) επέβαλαν πολύ αυστηρούς νόμους 

B) ήταν ένας ώριμος λαός 

C) αγαπούσαν τον πόλεμο και είχαν μεγάλη 
στρατιωτική δύναμη 

D) έγιναν πολύ ισχυροί και κυριάρχησαν σ’όλο 
τον κόσμο 

E) κατάφεραν να δώσουν οριστικό τέλος στο 
φαινόμενο της πειρατείας  
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81. – 85. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Αρνητικά αισθήματα θλίψης, στενοχώριας και 
απογοήτευσης είναι κοινά σ’όλους τους 
ανθρώπους. Αισθανόμαστε απογοήτευση μετά 
από μία αποτυχία ή θλίψη, μετά από ένα 
χωρισμό ή μία απώλεια. Τα αρνητικά αυτά 
αισθήματα είναι φυσιολογικά και δεν 
επηρεάζουν σημαντικά τη δυνατότητά μας να 
ανταποκρινόμαστε στις καθημερινές μας 
υποχρεώσεις. Θα μπορούσαμε μάλιστα να 
πούμε ότι είναι και χρήσιμα στο βαθμό που μας 
βοηθούν να γνωρίσουμε καλύτερα κάποιες 
αδυναμίες του χαρακτήρα μας. Η θλίψη μας 
σκληραγωγεί και μας εκπαιδεύει ώστε να 
μπορούμε να αντιμετωπίζουμε δυναμικά τις 
αντιξοότητες που μπορεί να προκύψουν 
αργότερα στη ζωή μας. Όταν η θλίψη αντί να 
μειώνεται με το πέρασμα του χρόνου γίνεται πιο 
έντονη και διαρκεί περισσότερο από δύο 
εβδομάδες εμποδίζοντας τις φυσιολογικές 
δραστηριότητες της ομαλής ζωής όπως είναι η 
δουλειά, η διατροφή, ο ύπνος και οι στενές μας 
σχέσεις τότε είναι πιθανόν να υποφέρουμε από 
κατάθλιψη και να χρειαζόμαστε τη βοήθεια 
κάποιου ειδικού για να την αντιμετωπίσουμε. 
Αυτό που χαρακτηρίζει την κατάθλιψη δεν είναι 
η παρουσία των αρνητικών αισθημάτων αλλά η 
μεγάλη ένταση και η μακρά τους διάρκεια. 

 

 

 

 

81. Αισθανόμαστε απογοητευμένοι ----. 

A) μετά από μία δυσάρεστη εξέλιξη 

B) όταν δεν χαμογελάμε 

C) μετά από ένα σοβαρό ατύχημα 

D) όταν δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που 
θέλουμε 

E) όταν δεν είμαστε ευτυχισμένοι 

 

 

 

 

82. Είμαστε πολύ λυπημένοι όταν ----. 

A) δεν είμαστε χρήσιμοι άνθρωποι προς την 
κοινωνία 

B) δεν κάνουμε σωστά τις δουλειές μας 

C) χάνουμε κάποιον άνθρωπο που αγαπάμε  

D) καταλαβαίνουμε τις αδυναμίες μας 

E) δεν είμαστε φυσιολογικοί 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83. Η θλίψη ----. 

A) δεν μας αφήνει να κοιμηθούμε άνετα 

B) μπορεί να μας βοηθήσει στο βαθμό που θα 
μας κάνει πιο δυνατούς για να 
αντιμετωπίσουμε κάποιες μελλοντικές 
δυσκολίες  

C) μπορεί να μας οδηγήσει στο θάνατο 

D) και η απογοήτευση δεν θεωρούνται 
αρνητικά αισθήματα 

E) είναι ένα πολύ δυνατό συναίσθημα το οποίο 
δεν μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα 
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84. Πάσχουμε από κατάθλιψη όταν ----. 

A) η παρουσία των αρνητικών αισθημάτων 
κρατάει παραπάνω από 15 μέρες και γίνεται 
πιο έντονη 

B) είμαστε στενοχωρημένοι 

C) κάνουμε ομαλά όλες τις δουλειές μας 

D) λιγοστεύουν τα αρνητικά αισθήματα 

E) τρώμε και κοιμόμαστε περισσότερο από 
όσο πρέπει 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

A) Οι άνθρωποι που πάσχουν από κατάθλιψη 
αποφεύγουν τις στενές σχέσεις με τους 
γύρω τους 

B) Η θλίψη, η στενοχώρια και η απογοήτευση 
είναι αρνητικά αισθήματα 

C) Όταν πάσχουμε από κατάθλιψη, 
χρειαζόμαστε τη βοήθεια ενός ψυχολόγου 

D) Ο ύπνος, η διατροφή και η δουλειά είναι 
κάποιες από τις φυσιολογικές 
δραστηριότητες των ανθρώπων 

E) Οι ειδικοί θεωρούν τα αρνητικά αισθήματα 
φυσιολογικά επειδή τους βοηθάνε να 
γνωρίσουν τις αδυναμίες μας  
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86. – 90. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Αναμφισβήτητα, η εντύπωση η οποία 
δημιουργείται από τις στατιστικές που 
δημοσιεύονται σ’όλο τον κόσμο είναι πως η 
ανεργία ήρθε για να μείνει. Τρεις είναι οι αιτίες 
για την παρατηρούμενη αύξηση της ανεργίας, 
που με βεβαιότητα θα μετατρέψει σε μακρινή 
ανάμνηση το βιοτικό επίπεδο των τελευταίων 
δεκαετιών. Η πρώτη αιτία που αυξάνει τον 
εφεδρικό στρατό της εργασίας είναι τα μέτρα 
ελαστικοποίησης και απορύθμισης των 
εργασιακών σχέσεων που εφαρμόζονται. 
Ειδικότερα οι νόμοι με τους οποίους μειώνεται 
το ύψος της αποζημίωσης και αυξάνεται το όριο 
των απολύσεων λειτουργούν σαν λάδι στη 
φωτιά καθώς άρουν όλα τα αντικίνητρα που 
είχαν οι επιχειρήσεις για να απολύσουν τμήμα 
του προσωπικού τους. Η δεύτερη αιτία, που 
είναι και η σημαντικότερη, σχετίζεται με την 
ακολουθούμενη πολιτική άγριας λιτότητας και 
περικοπής κρατικών δαπανών. Τέλος, μία τρίτη 
αιτία πίσω από την άνοδο της ανεργίας 
σχετίζεται με τις υποκείμενες τεχνολογικές 
μεταβολές που συντελούνται στο έδαφος της 
κρίσης. Οι μεταβολές αυτές ήρθαν στην 
επιφάνεια μέσω της αναντιστοιχίας προσφοράς 
και ζήτησης στην αγορά εργασίας, την αδυναμία 
δηλαδή των επιχειρήσεων να καλύψουν τις 
εξελιγμένες ανάγκες τους σε ανθρώπινο 
δυναμικό. 

 

 

 

86. Σύμφωνα με τις στατιστικές ----. 

A) δημιουργήθηκε μία εικόνα που δεν μπορεί 
να αμφισβητηθεί 

B) το ποσοστό ανεργίας βρίσκεται σε χαμηλά 
επίπεδα 

C) όλος ο κόσμος έχει την εντύπωση πως οι 
τιμές θα αυξηθούν  

D) η ανεργία θα συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό 
διάστημα  

E) η παγκόσμια οικονομική κρίση θα 
ξεπεραστεί σύντομα 

 

87. Οι άνθρωποι, εδώ και κάποιες δεκαετίες, 
απολάμβαναν ένα επίπεδο ζωής που τώρα 
θα ----. 

A) γίνει πραγματικότητα για όλους τους 
ανθρώπους 

B) παραμείνει ίδιο 

C) βελτιωθεί 

D) ανεβεί ποιοτικά 

E) αλλάξει προς το αρνητικό  

 

 

 

 

 

 

 

 

88. Η πρώτη αιτία που αυξάνει των αριθμό των 
ανέργων είναι ----. 

A) οι πιέσεις των εργαζομένων για αλλαγή των 
εργασιακών σχέσεων 

B) οι νομικές μετατροπές, οι οποίες 
διευκολύνουν την απόλυση των 
εργαζομένων  

C) το προσωπικό κάποιων εταιρειών που δεν 
κάνει σωστά τη δουλειά του 

D) οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που θέλουν 
να αποκτήσουν περισσότερα χρήματα 

E)  η αύξηση των αποζημιώσεων 
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89. Μία δεύτερη αιτία που συμβάλλει στην 
αύξηση της ανεργίας είναι ----. 

A) η οικονομική πολιτική που ακολουθείται 
από τις κυβερνήσεις 

B) οι κρατικές δαπάνες που έχουν αυξηθεί 

C) τα μέτρα λιτότητας που δεν εφαρμόζονται 
αυστηρά 

D) οι περικοπές στις δαπάνες των ιδιωτικών 
επιχειρήσεων 

E) οι τεχνολογικές εξελίξεις οι οποίες δεν 
μπορούν να εφαρμοστούν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

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

A) Παρατηρείται σημαντική πτώση στις 
κρατικές δαπάνες 

B) Η ανεργία θα είναι μακροχρόνια 

C) Οι εταιρείες αδυνατούν να καλύψουν τις 
εξελιγμένες τεχνολογικές ανάγκες τους με 
κατάλληλο προσωπικό 

D) ∆εν σημειώνονται τεχνολογικές μεταβολές 
λόγω της κρίσης  

E) Η ανεργία αυξάνεται επειδή τέθηκαν 
σ’εφαρμογή ορισμένα μέτρα απορύθμισης 
και ελαστικοποίησης των εργασιακών 
σχέσεων 
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91. – 95. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Ο Πυρηνικός Σταθμός Παραγωγής Ενέργειας 
του Τσερνόμπιλ βρίσκεται στο εγκαταλελειμμένο 
πλέον χωριό Πρυπιάτ της Ουκρανίας. Το 
εργοστάσιο που πήρε το όνομά του από την 
πόλη του Τσερνόμπιλ, μπήκε σε λειτουργία για 
τη Σοβιετική Ένωση το 1977 ως πρότυπο 
πυρηνικό εργοστάσιο. Στις 26 Απριλίου του 
1986 σημειώθηκε στο εργοστάσιο το πυρηνικό 
ατύχημα του Τσερνόμπιλ και είχε ως 
αποτέλεσμα τον άμεσο θάνατο δεκάδων και την 
εκτεταμένη επιβάρυνση του περιβάλλοντος με 
ραδιενέργεια. Η κλίμακα της καταστροφής 
ενισχύθηκε από την έλλειψη εκπαίδευσης και 
εξοπλισμού του προσωπικού του εργοστασίου, 
η οποία οδήγησε σε σοβαρά λάθη εκτίμησης 
της πραγματικής κατάστασης. Μέρος του 
ραδιενεργού νέφους από το Τσερνόμπιλ έφτασε 
και στην Ελλάδα μετά από μερικές μέρες. 
Προκλήθηκε πανικός στον ελληνικό πληθυσμό, 
συγκεκριμένα σχετικά με την ασφάλεια των 
τροφίμων, με τον κρατικό μηχανισμό να κάνει 
συστάσεις για την αποφυγή του φρέσκου 
γάλακτος και το καλό πλύσιμο φρούτων και 
λαχανικών. Το ραδιενεργό νέφος επηρέασε 
κυρίως την Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία, 
όπου χρόνια αργότερα ανιχνεύονται ακόμα 
ποσά ραδιενέργειας υψηλότερα του κανονικού. 

 

 

 

 

91. Το Πρυπιάτ ----. 

A) βρίσκεται πλέον μακριά από τον Πυρηνικό 
Σταθμό του Τσερνόμπιλ 

B) είναι ένα χωριό όπου ζούνε πάρα πολλοί 
άνθρωποι 

C) είναι ένα ουκρανικό χωριό  

D) δεν ήταν γνωστό στους Έλληνες 

E) είναι ένα χωριό το οποίο δεν επηρεάστηκε 
από το ραδιενεργό νέφος 

 

 

 

92. Ο Πυρηνικός Σταθμός του Τσερνόμπιλ ----. 

A) άρχισε να λειτουργεί με πολλά προβλήματα 

B) χτίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 70  

C) είναι ένα εργοστάσιο όπου παράγεται 
ραδιενέργεια 

D) τέθηκε σε λειτουργία στις 26 Απριλίου του 
1986 

E) ήταν πολύ μεγάλο 

 

 

 

 

 

 

 

93. Μετά το ατύχημα στο Τσερνόμπιλ ----. 

A) φάνηκε πως το προσωπικό του 
εργοστασίου δεν ήταν κατάλληλα 
εκπαιδευμένο 

B) δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στην περιοχή 
έχασαν τη ζωή τους 

C) οι κάτοικοι ήταν ενημερωμένοι σχετικά με τις 
εξελίξεις 

D) οι ειδικοί είχαν τον απαραίτητο εξοπλισμό 
για να επέμβουν 

E) έκριναν την κατάσταση κρίσιμη 
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94. Το ραδιενεργό νέφος ----. 

A) επηρέασε τη Θεσσαλία μετά από χρόνια 

B) δεν επηρέασε την Ελλάδα 

C) βρήκε τους Έλληνες προετοιμασμένους 

D) δεν μόλυνε το περιβάλλον στην Ελλάδα 

E) έφτασε και στην Ελλάδα πολύ σύντομα 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

95. Σύμφωνα με τις κρατικές συστάσεις ----. 

A) τα λαχανικά ήταν επικίνδυνα για την υγεία 
των κατοίκων της Θεσσαλίας 

B) οι κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας έπρεπε να 
ανησυχήσουν περισσότερο 

C) ο ελληνικός πληθυσμός έπρεπε να 
αποφύγει την κατανάλωση φρέσκου 
γάλακτος  

D) το καλό πλύσιμο των φρούτων δεν ήταν ένα 
επαρκές μέτρο 

E) ο πανικός που προκλήθηκε δεν ήταν πολύ 
μεγάλος 
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96. – 100. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Το μαντείο ήταν ο τόπος που, κατά την 
αρχαιότητα, πιστευόταν ότι επικοινωνούσε ο 
άνθρωπος με το Θεό. Ο άνθρωπος εξέφραζε τη 
θέλησή του με το χρησμό κι ο Θεός 
αποδοκίμαζε ή επιδοκίμαζε τις πράξεις του 
παρελθόντος ή έδινε συμβουλές για ένα 
μελλοντικό γεγονός. Τα κυριότερα μαντεία ήταν 
αφιερωμένα στο ∆ία ή τον Απόλλωνα. Ένα 
σπουδαίο μαντείο για τους Έλληνες ήταν του 
Άμμωνα ∆ία στη Λιβύη. Εδώ ταξίδευαν 
σπουδαία δημόσια πρόσωπα και ιδιώτες για να 
το συμβουλευτούν. Όλα τα μαντεία του ∆ία 
όμως τα ξεπερνούσε το μαντείο του Απόλλωνα 
στους ∆ελφούς. Ήταν γνωστό από τους 
ομηρικούς χρόνους και στα τέλη του 6ου αιώνα 
κατακλύζονταν από προσφορές Ελλήνων και 
ξένων. Σ’όλη την αρχαιότητα τα μαντεία 
επηρέαζαν το λαό στην καθημερινή του ζωή και 
τις πόλεις στις ιστορικές τους τύχες. Στα τέλη 
του 5ου αιώνα όμως, με τα διδάγματα των 
σοφιστών και την ορθολογιστική κριτική, το 
κύρος των μαντείων άρχισε να κλονίζεται. Ο 
Θουκυδίδης πίστευε ότι η μαντική οφείλεται 
στην αμάθεια. Και πραγματικά, μετά τον 4ο π.Χ. 
αιώνα, τα μαντεία θα ακολουθήσουν την τύχη 
του αρχαίου ελληνικού κόσμου. 

 

 

 

96. Οι άνθρωποι, στα αρχαία χρόνια, πίστευαν 
ότι ----. 

A) μόνο με τη θέληση των θεών μπορούσαν να 
επισκεφτούν τα μαντεία 

B) δεν πρέπει να πηγαίνουν πολύ συχνά στα 
μαντεία 

C) οι μάντεις, ποτέ, δεν λένε την αλήθεια 

D) οι χρησμοί των θεών τούς βοηθούσαν στις 
εμπορικές τους συναλλαγές 

E) τα μαντεία ήταν χώροι στους οποίους 
μπορούσαν να έρθουν σ’επαφή με τους 
θεούς  

 

 

 

97. Οι θεοί εξέφραζαν απόψεις ----. 

A) σχετικά με το παρελθόν και το μέλλον 

B) μόνο για τα γεγονότα που πρόκειται να 
συμβούν 

C) που δεν άρεσαν στους μάντεις 

D) για θέματα που τους ενδιαφέρουν 

E) για να μην κάνουν λάθη οι άνθρωποι 

 

 

 

 

 

 

 

98. Ο ∆ίας και ο Απόλλωνας ----. 

A) είχαν ένα κοινό μαντείο στους ∆ελφούς 

B) δεχόντουσαν όλες τις προσφορές 

C) έκαναν όλα τα θελήματα των ανθρώπων 

D) ήταν οι δύο θεοί που στο όνομά τους ήταν 
αφιερωμένα τα περισσότερα μαντεία  

E) ζούσαν στη Λιβύη 
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99. Στα τέλη του 5ου αιώνα τα μαντεία ----. 

A) άρχισαν να χάνουν τη δύναμή τους 

B) ήταν τόποι όπου συνήθως δίδασκαν οι 
σοφιστές 

C) δεν έδιναν ορθολογιστικούς χρησμούς 

D) κατακλύζονταν από διάφορους επισκέπτες 

E) έδιναν συμβουλές σχετικά με τις τύχες των 
πόλεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100. Τελικά, τα μαντεία ----. 

A) ήταν χώροι που βοήθησαν στη διάδοση της 
γνώσης, σύμφωνα με το Θουκυδίδη 

B) ήταν ένας σημαντικός θεσμός που ήταν 
αποδεκτός από τους σοφιστές 

C) μοιράστηκαν την ίδια τύχη με τον αρχαίο 
κόσμο 

D) ήταν χώροι στους οποίους διδασκόταν η 
μαντική 

E) βοηθούσαν τους ανθρώπους να βρουν το 
σωστό δρόμο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SINAVDA UYULACAK KURALLAR 
 

 
 

 

1. 2010-KPDS Sonbahar Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik 
Belgesinin aslı olmadan sınava girilmesi yasaktır. Bu 
belgenin fotokopisi veya faksı ile de sınava girileme-
yecektir. Bu şekilde sınava giren adayların sınavı ip- 
tal edilecektir. 

2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. 
Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; 
cep bilgisayarı, saat 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 da sınava girmek 
kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adaylar 
mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu 
adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, 
silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla girmek yasaktır. 
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 getirebileceklerdir. 

3. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 180 
dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 135 ve son 
15 dakika içinde adayın sınavdan çıkmasına 
kesinlikle izin verilmeyecektir. 

4. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden 
aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava 
alınmayacaktır. 

5. Cevaplamayı süre bitmeden tamamlarsanız, cevap 
kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine 
teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Sınav süresi- 
nin bittiği ilan edildiğinde cevap kâğıtları ve soru 
kitapçıkları salon görevlileri tarafından toplanıncaya 
kadar yerlerinizde kalınız. 

6. 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. 

7. 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 tutanağa 
yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 

8. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, 
kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin 
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve 
bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görev- 
liler 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 çekildiğini gösterirse, kopya 
eylemine katılan adayın/adayların cevaplarının bir 
kısmı veya tamamı iptal edilecektir. Cevap kâğıdınızı 
başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız 
gerekmektedir.  

Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uy-
gun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde 
bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde,  
ÖSYM takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava 
giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir. 

9. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapı-
lacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanıla-
caktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap 
kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitap-
çığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir. 

10. 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 
kitapçığının üzerindeki açıklamaları dikkatle okuma-
dan cevaplama işlemine geçmeyiniz. 

11. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru 
kitapçığının üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı, 
T.C. Kimlik Numaranızı ve bu salonun Salon Numa-
rasını yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları top-
lanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru 
kitapçığınızın bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız 
geçersiz sayılacaktır. Cevap kâğıdına ve soru kitap-
çığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde 
bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde sınavı-
nızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır. 
Tarafınızdan yazılması ve işaretlenmesi gereken bu 
bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde 
durumunuz Salon Sınav Tutanağında belirtilecektir. 

12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde 
için kullanabilirsiniz. 

13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı 
bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesin- 
likle yasaktır.  

14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitap-
çığınızı, cevap kâğıdınızı ve 2010-KPDS Sonbahar 
Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizi salon 
görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.  
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