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5. Για να ---- αμείωτο το ενδιαφέρον του θεατή
χρειάζεται γνώση και σεβασμός του ρυθμού,
του σασπένς, καθώς και χρήση ευρημάτων.

1. – 15. sorularda, cümlede boş bırakılan
yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi
bulunuz.
1. Τα λιγοστά δάση του πλανήτη, που
απόμειναν είναι πολύ πιθανόν να
«καταβροχθιστούν» από την αυξανόμενη ---σε καύσιμα και τρόφιμα.
Α) ζήτηση

B) προσφορά

C) τιμή

D) αίτηση

A) διευκρινίζεται

B) παρατηρείται

C) διατυπώνεται

D) ερμηνεύεται

E) διατηρείται

6. Παρά τη διαπίστωση ότι οι λοιμώδεις νόσοι
και η μετανάστευση ---- , εντούτοις τα μέτρα
που έχουν ληφθεί και λαμβάνονται για την
επίλυση του προβλήματος είναι
περιορισμένα.

E) διάθεση

2. Σημαντικά ---- στη ζωή ενός ανθρώπου,
όπως η απόκτηση παιδιών ή ο γάμος,
μπορεί να τον κάνουν πιο ευτυχισμένο,
μόνο όμως προσωρινά.
A) περιπτώσεις

B) προβλήματα

C) γεγονότα

D) περιστάσεις

A) επιδεινώνονται

B) σχετίζονται

C) επιβραβεύονται

D) συναγωνίζονται

E) συμπεριλαμβάνονται

E) θεάματα
7. Οι νέες κόμπακτ φωτογραφικές μηχανές
διαθέτουν μία σειρά από τεχνολογίες, αλλά
μπορεί και να μην είναι όλες ---απαραίτητες στον μέσο χρήστη.

3. Η αστυνομική περιπέτεια μπορεί να
θεωρείται ένα πιο εύκολο είδος σε ---- με τα
δράματα και τις ταινίες με κοινωνικά θέματα.
A) ζήτημα

B) θέμα

C) σχήμα

D) σχέση

A) όσο

B) πόσο
D) τόσο

C) κάμποσο

E) λίγο

E) σημασία

8. Είναι πλέον επιστημονικώς τεκμηριωμένο
ότι το να τρώει κανείς μακριά από το σπίτι,
τη γειτονιά ή γενικώς τα στέκια του,
αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ---διάρροιας

4. Ο πολιτικός αντιμετωπίζει μεγάλες
δυσκολίες και εμπόδια στη ζωή και τη
σταδιοδρομία του. Η πολιτική είναι δύσκολη
δουλειά , ----.
A) δεν είναι παίξε γέλασε
B) χάνεις τη μιλιά σου

A) απόκληση

B) πρόσκληση

C) αποφυγή

D) αποτροπή
E) πρόκληση

C) κολυμπάς στο χρήμα
D) κόβεις την κουβέντα
E) τον έχεις στο χέρι
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9. Εκτός από τις περιπτώσεις της απάτης, ---διαστάσεις έχει λάβει και η χρήση του
Διαδικτύου από τρομοκρατικές οργανώσεις
για τη στρατολόγηση νέων μελών.

13. ---- χρησιμοποίησε ο εκπρόσωπος των
εργαζομένων για τα εμπόδια που τίθενται
στην επαναλειτουργία του εργοστασίου
παραγωγής αλουμινίου.

A) απόλυτες

B) τεράστιες

A) σκληρή καρδιά

B) σκληρή γλώσσα

C) σχετικές

D) προηγμένες

C) σκληρή επίθεση

D) σκληρή μάχη

E) σκληρή δουλειά

E) φυσικές

10. Η αγωνία των γυναικών ηθοποιών στη
βιομηχανία του κινηματογράφου γίνεται ---μεγαλύτερη από τη στιγμή που θα
περάσουν το κατώφλι των σαράντα και η
καριέρα τους συχνά παίρνει την κατιούσα.
A) ασαφώς

B) ευτυχώς

C) διαρκώς

D) ανεπιτυχώς

14. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ομόνοια
οικοδομεί ενώ ή ---- γκρεμίζει.

E) επιμελώς

A) καμπάνια

B) έννοια

C) εύνοια

D) συμπόνια
E) διχόνοια

11. Περισσότερο από δύο δεκαετίες, αλιείς και
επιστήμονες παραπονιούνται για όλο και
λιγότερα ---- ψαριών
A) βαθέματα

B) εκθέματα

C) επιθέματα

D) αποθέματα
E) προθέματα

15. Γνωστός επιχειρηματίας βρέθηκε νεκρός τις
προάλλες στο γραφείο του χτυπημένος με
μια σφαίρα στο κεφάλι, το ---- αυτό έγκλημα
ανέλαβε να το εξιχνιάσει ειδική ομάδα
αστυνομικών.

12. Οι εξετάσεις είχαν τελειώσει πριν από καιρό
και την ημέρα που βγήκαν τα αποτελέσματα
πήγε στη σχολή, τα νέα ήταν δυσάρεστα,
είχε αποτύχει στα περισσότερα μαθήματα,
---- και έφυγε τρέχοντας.
A) έβαλε τα κλάματα

A) περιπετειώδες

B) γελοιώδες

C) ενθουσιώδες

D) μυστηριώδες

E) θεμελιώδες

B) έβαλε τα καλά του
C) έβαλε σε λειτουργία
D) έβαλε ένα λιθαράκι
E) έβαλε το χέρι στην καρδιά

Diğer sayfaya geçiniz.

2

A
KPDS / YUNANCA / KASIM 2008
16. – 20. sorularda, aşağıdaki parçada
numaralandırılmış yerlere uygun düşen
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

21. – 25. sorularda, aşağıdaki parçada
numaralandırılmış yerlere uygun düşen
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

Τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο
τα ζητήματα ανταγωνισμού (16) ---- όλο και
περισσότερο τη δικαιοσύνη, τις ευρωπαϊκές και
εθνικές αρχές, αλλά και τους πολίτες. Σχετικές
υποθέσεις συχνά προσελκύουν τα φώτα
(17) ---- καθώς διακυβεύονται τα δικαιώματα
των καταναλωτών αλλά και σημαντικά
επιχειρηματικά συμφέροντα. Η ανάγκη (18) ---του νομικού πλαισίου του ανταγωνισμού
προκειμένου (19) ---- καλύτερα στη σύγχρονη
εποχή, είναι προφανής, όπως προέκυψε
(20) ---- και στη διάρκεια των εργασιών του
διεθνούς συνεδρίου με τίτλο «Η Μεταρρύθμιση
του Ευρωπαϊκού και Ελληνικού Δικαίου του
Ελεύθερου Ανταγωνισμού».
16.

A) καταζητούν

B) απολαμβάνουν

C) απασχολούν

D) προξενούν

Τώρα που τα ταξίδια στο εξωτερικό έχουν γίνει
πολύ πιο συχνά χάρη στις πολλές αεροπορικές
εταιρείες που προσφέρουν εισιτήρια (21) ---κόστους, οι ηλεκτρονικοί (22) ---- μπορεί να
αποδειχθούν πολύτιμος βοηθός στον ταξιδιώτη.
Πολλά μοντέλα μεταφράζουν χιλιάδες λέξεις και
φράσεις σε πολλές γλώσσες, (23) ---- γραπτό
κείμενο ή φωνητικές εντολές. Η δημοφιλέστερη
γλώσσα είναι φυσικά τα αγγλικά, ακολουθούν τα
ισπανικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά.
(24) ---- αυτών όμως, υπάρχουν (25) ---- που
μεταφράζουν και άλλες γλώσσες.
21.

A) κανονικού

B) υψηλού

C) μεγάλου

D) χαμηλού
E) αστρονομικού

E) δημιουργούν
17.

22.
A) της δημοτικότητας

B) της δημοσιότητας

C) της λιτότητας

D) της θεαματικότητας

A) ελεγκτές

B) εκτυπωτές

C) κατάλογοι

D) οδηγοί
E) μεταφραστές

E) της επιθετικότητας
23.
18.

A) μεταρρύθμισης

B) απορύθμισης

C) διάσπασης

D) κατάργησης

A) συμβουλεύοντας

B) αναζητώντας

C) χρησιμοποιώντας

D) σβήνοντας

E) ξεγράφοντας

E) απόκρυψης
24.
19.

A) να περιορίζεται

B) να κρίνεται

C) να διακρίνεται

D) να αντιμετωπίζεται

A) Εξάλλου

B) Πέραν

D) Ωστόσο

C) Πάντως

E) Περισσότερο

E) να ανταποκρίνεται
25.
20.

A) άλλοτε

B) άλλωστε

D) οπότε

C) κάποτε

A) μοντέλα

B) μέθοδοι

C) συσκευασίες

D) τμήματα

E) όργανα

E) οποτεδήποτε
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28. Η θάλασσα αποτέλεσε διαχρονικά πηγή
έμπνευσης, ειδικότερα για τους Έλληνες, ----

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

A) επειδή αμφισβητείται τι κράτησε κάθε λαός
από τη θάλασσα για δικό του.

26. Οι τρομακτικές διαστάσεις που έχει λάβει σε
όλη την Ευρώπη το κυβερνο-έγκλημα,
αναγκάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση ----.

B) όταν η θάλασσα είναι δρόμος και δρόμος
φυσικά σημαίνει επικοινωνία.

A) να αξιώσει βοήθεια από διάφορες
φιλανθρωπιστικές οργανώσεις εκτός
Ευρώπης

C) καθώς συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι της
ιστορίας και του πολιτισμού τους.

B) να προχωρήσει στη λήψη μέτρων για την
καταπολέμηση του φαινομένου αυτού

D) αν οι πόλεις και τα χωριά της Ελλάδας,
απέχουν πολύ λίγο από την ακτή.

C) να αναζητήσει τρόπους αντιμετώπισης των
τρομοκρατών που απειλούν την υγεία μας

E) αφού οι πολιτισμοί θα αναμειχθούν και είναι
εντελώς άγνωστο το πότε.

D) να αναρωτηθεί για την αποκάλυψη από τις
κυβερνήσεις των μέτρων που θα ληφτούν
E) να προχωρήσει στην άρση των μέτρων που
εμποδίζουν τη δράση των εγκληματιών

29. Η μεταφορά 1,5 δισεκατομμυρίου τόνων
πετρελαιοειδών τον χρόνο, με 6.000
πετρελαιοφόρα που κινούνται ανά τον
κόσμο, ----.

27. ---- , τα προϊόντα καπνού μασήματος,
αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου
στη στοματική κοιλότητα κατά 80%.
A) Ο καπνός μασήματος σε γενικές γραμμές
είναι πιο υγιεινός από το τσιγάρο

A) είναι μια άμεση και μακροπρόθεσμη λύση
του υδατικού προβλήματος

B) Παρόλο ότι λήφτηκαν μέτρα κατά του
καπνίσματος σε κλειστούς χώρους

B) αποτελεί μια σημαντική πηγή επιβάρυνσης
του θαλάσσιου περιβάλλοντος

C) Το κάπνισμα είναι μια συνήθεια που
δημιουργεί εξάρτηση και εφόσον

C) διατηρείται, όπως όλα δείχνουν, οι ευνοϊκές
συγκυρίες στην αγορά των τάνκερ

D) Αν και λιγότερο επιβλαβή για την υγεία από
τα παραδοσιακά τσιγάρα

D) ανάγκασε την εταιρεία να προχωρήσει στην
πώληση των πετρελαιοφόρων της

E) Το παθητικό κάπνισμα είναι ενοχλητικό για
τον μη καπνιστή γι’αυτό

E) διότι είναι ένα θέμα που σχετίζεται με την
κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου
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30. Το γενικότερο πρόβλημα της φτώχειας στις
χώρες του Τρίτου Κόσμου, αλλά και εντός
των ίδιων των κοινωνιών της Δύσης,
αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες
προκλήσεις ----.

32. ---- όταν οι πολίτες, λαμβάνουν ενεργό
μέρος στον προσδιορισμό των
πολιτικοκοινωνικών προτεραιοτήτων.
A) Οι θεμελιακοί θεσμοί της δημοκρατίας
λειτουργούν ουσιαστικά

A) που έχει να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος
δυτικός κόσμος

B) Η δημοκρατία πηγάζει από την μεσαία τάξη
και για να καθιερωθεί

B) οι δυτικές κοινωνίες οι οποίες ζουν μέσα σε
ευημερία

C) Οι οριστικές επιλογές θα γίνουν μετά την
μετάβασή του στη χώρα

C) η οποία πρόκειται να αντιμετωπίσει ο Τρίτος
Κόσμος

D) Παρά την δυσμενή οικονομική και κοινωνική
κατάστασταση

D) επειδή το κράτος βοηθάει τα φτωχά
κοινωνικά στρώματα

E) Δεν μπορεί να προσποιηθεί ούτε για το
συμφέρον του αλλά

E) που αντιμετωπίστηκε με μεγάλη επιτυχία
στον κόσμο

33. ---- ξάπλωσε στον αναπαυτικό καναπέ του
γραφείου του και αποκοιμήθηκε.
A) Μιας και έγραφε το γράμμα
B) Αν είχε γράψει το γράμμα
C) Εφόσον θα είχε γράψει το γράμμα
D) Αφού είχε γράψει το γράμμα,
E) Το ότι είχε γράψει το γράμμα
31. Από τα μέσα της δεκαετίας του 70 αρχίζει να
εκδηλώνεται η μεγάλη μεταπολεμική κρίση
----.
A) εφόσον το θέμα έχει συζητηθεί επί μακρόν
σε όλες τις διαστάσεις της

34. Επειδή οι νέοι αισθάνονται απομονωμένοι
σε μια κοινωνία που δεν τους προσφέρει
ιδανικά, ----.

B) που θα αναλογιστούμε τις τότε
επικρατούσες συνθήκες στη χώρα

A) συζητήθηκαν τα προβλήματα των
παραγωγικών τάξεων

C) που μιλά για τη χειρότερη μεταπολεμική
κρίση του τραπεζικού συστήματος

B) αναζητώντας καινούριες διεξόδους

D) αν πολλοί σχολιαστές και οικονομολόγοι
μιλούν για την πρώτη σοβαρή κρίση

C) γνωρίζουν και προβάλλουν τις πόλεις τους

E) που είχε άμεση σχέση με τις πολιτικές και
οικονομικές εξελίξεις

D) δημιουργούν ένα βιώσιμο μαζί με την
κοινωνία
E) αντιδρούν και απορρίπτουν το σύστημα
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35. ----, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να
δικαιολογήσουμε τα επεισόδια που
συμβαίνουν καθημερινά γύρω μας.

37. Μη κυβερνητικές οργανώσεις, σε
συνεργασία συνήθως με προγράμματα
ανάπτυξης του ΟΗΕ επιχειρούν να
αναδιαμορφώσουν τις αναπτυσσόμενες
χώρες «από κάτω προς τα πάνω».

A) Ο φόβος για τυχόν πρόκληση καταστροφών
B) Οι αρχές έχουν χάσει κάθε έλεγχο της
κατάστασης

A) Sivil toplum kuruluşları, genellikle Birleşmiş
Milletler Teşkilatı kalkınma programlarıyla
işbirliği yaparak kalkınmakta olan ülkeleri
“tabandan yukarı doğru” yeniden
yapılandırma girişiminde bulunmaktadırlar.

C) Αυτή τη φορά τα φράγματα άντεξαν
καλύτερα
D) Η συνάντηση χαρακτηρίστηκε ιστορικής
σημασίας

B) Sivil toplum kuruluşları, genellikle Birleşmiş
Milletler Teşkilatı kalkınma programlarıyla
birlikte kalkınmakta olan ülkelerde “tabandan yukarı doğru” yeniden yapılandırma
çalışmalarına yön vermektedir.

E) Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους που
συνετρίβη

C) Sivil toplum kuruluşları Birleşmiş Milletler
Teşkilatı ile işbirliği yaparak kalkınma
programlarıyla gelişmekte olan ülkeleri
“tabandan yukarı doğru” yeniden
yapılandırmaya hız vermişlerdir.

36. – 40. sorularda, verilen Yunanca
cümleye anlamca en yakın Türkçe
cümleyi bulunuz.

D) Sivil toplum kuruluşları genellikle Birleşmiş
Milletler Teşkilatı kalkınma fonuyla işbirliği
yaparak kalkınmakta olan ülkeleri “tabandan
yukarı doğru” örgütleme girişiminde
bulunmaya çalışmışlardır.

36. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση
Τηλεπικοινωνιών, το 2006, το 68% των
συνδρομητών της κινητής τηλεφωνίας
προερχόταν από τις αναπτυσσόμενες
χώρες.

E) Hükümete bağlı kuruluşlar Birleşmiş
Milletler Teşkilatı ile genellikle ortak
çalışarak gelişmekte olan ülkeleri kalkınma
fonu yardımıyla “tabandan yukarı doğru”
yeniden yapılandırma faaliyetlerinde
bulunmaktadırlar.

A) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği 2006
yılında cep telefonu abonelerinin % 68’i ile
doğrudan iletişim kurmayı başardı.
B) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği
verilerine göre 2006 yılında cep telefonu
kullanıcılarının % 68’i gelişmekte olan
ülkelerde yer almaktaydı.
C) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’ne
göre, 2006 yılında, cep telefonu
abonelerinin % 68’i gelişmekte olan
ülkelerdendi.
D) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği cep
telefonu abonelerinin 2006 yılında
gelişmekte olan ülkelerde % 68 düzeyine
ulaşacağını ileri sürdü.
E) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’ne
göre gelişmekte olan ülke vatandaşlarının
% 68’inde 2006 yılındaki cep telefonu
aboneliğinde artış olmuştur.
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38. Η χρήση των γενετικά τροποποιημένων
προϊόντων δεν είναι κάτι που επιβάλλεται
από τις υπάρχουσες συνθήκες, όπως
υποστηρίζουν σκόπιμα οι μεγάλες
πολυεθνικές εταιρίες.

39. H παγκοσμιοποίηση έχει δύο κατευθύνσεις:
η πρώτη περιλαμβάνει τη διαδικασία
ελέγχου της τεχνολογίας και της οικονομίας,
ενώ η δεύτερη καθοδηγεί τη διάπλαση των
προσωπικών μας αναγκών.

A) Çokuluslu büyük şirketlerin iddiasına göre
mevcut koşulların zorlaması sonucu
genetiği değiştirilmiş ürünlerin kullanımı
kaçınılmazdır.

A) Küreselleşme iki yönlü olup, bunlardan ilki
teknolojiyle ekonominin kontrolünü içerir,
ikincisi ise kişisel ihtiyaçlarımızı denetim
altına almayı amaçlar.

B) Genetiği değiştirilmiş ürünlerin kullanımı,
çokuluslu büyük şirketlerin maksatlı olarak
ileri sürdüğü gibi içinde bulunduğumuz
çağın bir gereğidir.

B) Küreselleşme çift yönlüdür: birincisi teknoloji
ve ekonominin denetimini ikincisi ise
insanların şahsi ihtiyaçlarının
karşılanmasını hedeflemektedir.

C) Genetik açıdan değişime uğramış ürünler
çokuluslu büyük şirketlerin kasten ileri
sürdüğünün aksine mevcut koşulların
yarattığı bir sonuçtur.

C) Küreselleşme olgusu iki açıdan ele
alınmaktadır: ilki teknoloji ve ekonominin
kontrolü ile ilgili süreçleri, ikincisi ise şahsi
ihtiyaçlarımızı gidermenin yolunu
açmaktadır.

D) Genetiği değiştirilmiş ürünlerin kullanımı,
çokuluslu büyük şirketlerin maksatlı olarak
iddia ettiği gibi mevcut şartların dayattığı bir
şey değildir.

D) Küreselleşme iki yönlüdür: ilki ekonomik ve
teknolojik açıdan denetim mekanizmalarını
harekete geçirmeyi, ikincisi ise şahsi
ihtiyaçlarımızın oluşumunu yönlendirir.

E) Genetiği ile oynanmış ürünlerin tüketimi
çokuluslu büyük şirketlerin ileri sürdüğü gibi
mevcut koşulların zorunlu kıldığı bir şey
değildir.

E) Küreselleşme iki yönelime sahiptir: ilki
teknoloji ve ekonominin kontrol sürecini
içermekte, ikincisi ise kişisel ihtiyaçlarımızın
biçimlendirilmesini yönlendirmektedir.

Diğer sayfaya geçiniz.
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40. Τα πρώτα τυπογραφεία που
εγκαταστάθηκαν στις παραδουνάβιες πόλεις
στις αρχές του 16ου αιώνα, μεταφέρθηκαν
εκεί από πλανόδιους εμπόρους που
έφτασαν στη Βενετία από το Μαυροβούνιο.

41. – 45. sorularda, verilen Türkçe
cümleye anlamca en yakın Yunanca
cümleyi bulunuz.
41. İnsan vücudu cep telefonları ve diğer bazı
elektromanyetik dalga üreten ürünlerle
temas ettiğinde hücreler bu dalgaları emer
ve hücrelerin DNA'sı değişerek tahrip olur.

A) Venedikli seyyar tüccarlar Karabağ yoluyla
getirdikleri ilk matbaaları 16. yüzyıl
başlarında Tuna boylarındaki kentlere
taşıdılar.

A) O οργανισμός του ανθρώπου όταν έρχεται
σε επαφή με τα κινητά τηλέφωνα και άλλα
προϊόντα με ηλεκτομαγνητικά κύματα, τα
κύτταρα απορροφούνται από αυτά τα
κύματα και το DNA των κυττάρων τα
αλλοιώνει και τα καταστρέφει.

B) Tuna boylarındaki kentlere 16. yüzyıl
başlarında yerleştirilen ilk matbaalar oralara
Karadağ’dan ve Venedik’ten gelen seyyar
tüccarlar tarafından satıldılar.
C) 16. yüzyıl başlarında, matbaanın ilk
yerleştiği kentler Tuna boylarındaydı ve
buralara Karadağ’dan Venedik’e gelen
seyyar tüccarlar tarafından nakledildiler.

B) O ανθρώπινος οργανισμός όταν έρχεται σε
επαφή με τα κινητά τηλέφωνα και άλλα
προϊόντα που παράγουν ηλεκτρομαγνητικά
κύματα, τα κύτταρα απορροφούν αυτά τα
κύματα και το DNA των κυττάρων
αλλοιώνεται και καταστρέφεται.

D) 16. yüzyılın başlarında Tuna boylarındaki
kentlere yerleştirilen ilk matbaalar, oralara,
Venedik’e Karadağ’dan gelen seyyar
tüccarlar tarafından taşındılar.

C) Το σώμα του ανθρώπου παράγει
ηλεκτρομαγνητικά κύματα, όταν
χρησιμοποιούνται κινητά τηλέφωνα ή άλλα
προϊόντα, τα κύτταρα απορροφούν αυτά τα
κύματα και το DNA των κυττάρων αυτών
αλλοιώνεται και καταστρέφεται.

E) İlk matbaalar 16. yüzyıl başlarında
Venedik’e Karadağ’dan getirilmek suretiyle
Tuna boylarındaki kentlere seyyar tüccarlar
tarafından nakledildiler.

D) Ο ανθρώπινος οργανισμός όταν έρχεται σε
επαφή με τα κινητά τηλέφωνα που
παράγουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα και
άλλα προϊόντα, τα κύτταρα απορροφούνται
από αυτά και το DNA των κυττάρων
αλλοιώνεται και καταστρέφεται.
E) Το σώμα του ανθρώπου αν έρθει σε επαφή
με κινητά τηλέφωνα και άλλα προϊόντα που
παράγουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα, τα
κύτταρα αποβάλλουν αυτά τα κύματα και το
DNA των κυττάρων αλλοιώνοντάς τα
καταστρέφεται.

Diğer sayfaya geçiniz.
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42. Yaşlanmamızda genlerin önemli bir rol
oynadığını unutmamamız gerekir, görevimiz
atalarımızdan aldığımız genleri çocuklarımıza
ve sonraki nesillere devretmektir.

43. Araştırmalara göre Türkiye’de sigaraya yılda
on milyar dolar para harcanıyor, bu parayla
yüzlerce hastane, okul yapabilir ve yeni iş
alanları yaratabilirsiniz.

A) Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το γονίδιο είναι
η βασική φυσική μονάδα κληρονομικότητας
στους ζωντανούς οργανισμούς η οποία και
μεταβιβάζει πληροφορίες από το ένα
κύτταρο σε άλλο.

A) Σύμφωνα με τις έρευνες, στην Τουρκία για
τσιγάρα ετησίως ξοδεύονται δέκα
δισεκατομμύρια δολάρια, μ’αυτά τα λεφτά
μπορείτε να χτίσετε εκατοντάδες
νοσοκομεία, σχολεία και να δημιουργήσετε
καινούριες θέσεις εργασίας.

B) Ας μην ξεχνάμε ότι τα γονίδια παίζουν πολύ
σπουδαίο ρόλο στα γεράματα μας και
έχουμε υποχρέωση να μεταφέρουμε τα
γονίδια αυτά που παραλάβαμε από τους
απογόνους μας στις επόμενες γενεές.

B) Οι έρευνες αποκαλύπτουν ότι στην Τουρκία
κάθε χρόνο ξοδεύονται δέκα
δισεκατομμύρια δολάρια για το τσιγάρο, με
αυτά τα λεφτά μπορούν να χτιστούν
εκατοντάδες νοσοκομεία, σχολεία και να
δημιουργηθούν καινούριες θέσεις εργασίας.

C) Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα γονίδια
παίζουν σημαντικό ρόλο στην γήρανσή μας,
το καθήκον μας είναι να μεταβιβάσουμε στα
παιδιά μας και στις επόμενες γενεές αυτά τα
γονίδια που παραλάβαμε από τους
προγόνους μας.

C) Στην Τουρκία, σύμφωνα με τις έρευνες,
κάθε χρόνο οι άνθρωποι ξοδεύουν δέκα
δισεκατομμύρια για το κάπνισμα, με αυτό το
ποσό μπορείτε να χτίσετε εκατοντάδες
νοσοκομεία, σχολεία και να δημιουργήσετε
καινούριες θέσεις εργασίας.

D) Κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι τα
γονίδια παίζουν σπουδαίο ρόλο στη
γήρανση του ανθρώπου, οφείλουμε να
παραδώσουμε αυτά τα γονίδια που
παραλάβαμε από τους προγόνους μας στις
επόμενες γενιές.

D) Το κάπνισμα στην Τουρκία ετησίως
απορροφά δέκα δισεκατομμύρια δολάρια ,
με τα χρήματα αυτά μπορείτε να κάνετε
εκατοντάδες νοσοκομεία και σχολεία και να
ανοίξετε καινούριες θέσεις εργασίας.

E) Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η γήρανση
σχετίζεται άμεσα με τα γονίδια και ο
καθένας έχει υποχρέωση να μεταβιβάσει
αυτά τα γονίδια που παρέλαβε από τους
προγόνους του να τα παραδώσει στις
ερχόμενες γενεές.

E) Η επιστημονική έρευνα στην Τουρκία
παρουσιάζει τις επιπτώσεις που έχει το
τσιγάρο για το οποίο ξοδεύονται δέκα
δισεκατομμύρια δολάρια αντί να χτιστούν
εκατοντάδες νοσοκομεία και σχολεία και να
δημιουργηθούν καινούριες θέσεις εργασίας.

Diğer sayfaya geçiniz.
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44. Yaşamımızın neredeyse üçte birini uykuda
geçiriyoruz, bilimsel veriler uykunun yaşam
kalitesini ve günlük performansı belirleyen
en önemli faktörlerden biri olduğunu
gösteriyor.

45. Bugüne kadar yapılmış pek çok araştırma,
bedensel egzersizin insan psikolojisi
üzerindeki olumlu etkilerini ispatlamıştır,
ancak egzersizin sistemli bir şekilde
yapılması çok önemlidir.

A) Το ένα τρίτο περίπου της ζωής μας το
περνάμε στον ύπνο, ο ύπνος αποτελεί την
καθημερινή διαδικασία φυσιολογικής
αποκατάστασης και ανάκαμψης και η
έλλειψή του έχει αρνητικά αποτελέσματα.

A) Μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολλές έρευνες οι
οποίες έχουν αποδείξει ότι η σωματική
άσκηση έχει θετική επίδραση πάνω στην
ανθρώπινη ψυχολογία, αλλά το σημαντικό
είναι η άσκηση να γίνεται συστηματικά.

B) Το ένα τρίτο της ζωής μας όπου να’ναι
περνάει στον ύπνο, οι επιστημονικές
μελέτες δείχνουν ότι ο ύπνος είναι ένας
σημαντικός παράγοντας που προσδιορίζει
την ποιότητα ζωής και την καθημερινή
απόδοση.

B) Πολλές έρευνες που έχουν γίνει μέχρι
σήμερα, έχουν τεκμηριώσει τις θετικές
επιδράσεις της σωματικής άσκησης στην
ψυχολογία των ανθρώπων, είναι πολύ
σημαντικό όμως η άσκηση να γίνεται
συστηματικά.

C) Το ένα στο τρίτο της ζωής μας κοιμόμαστε,
οι επιστήμονες παρατηρούν ότι ο ύπνος
είναι ένας από τους πιο σημαντικούς
παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα
της ζωής μας και την καθημερινή μας
απόδοση.

C) Είναι γεγονός ότι αυξάνονται τα στοιχεία
που τεκμηριώνουν ότι η σωματική άσκηση
είναι σε θέση να επηρεάζει θετικά την
ανθρώπινη ψυχολογία με τον όρο ότι η
άσκηση θα γίνεται με συστηματικό τρόπο.

D) Ο ύπνος καταλαμβάνει περίπου το ένα τρίτο
του συνολικού χρόνου της ζωής μας και η
στέρηση του προκαλεί σύμφωνα με τους
επιστήμονες σημαντικές διαταραχές στην
καθημερινή απόδοση και την ποιότητα
ζωής.
E) Το ένα τρίτο περίπου της ζωής μας το
περνάμε στον ύπνο, τα επιστημονικά
δεδομένα δείχνουν ότι ο ύπνος είναι ένας
από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που
προσδιορίζουν την ποιότητα ζωής και την
καθημερινή απόδοση.

D) Οι περισσότερες έρευνες που έχουν γίνει
μέχρι σήμερα έχουν αποδείξει ότι οι
σωματικές ασκήσεις παίζουν σημαντικό
ρόλο στην ψυχολογική κατάσταση του
ανθρώπου,όμως πρέπει η άσκηση να
γίνεται με σύστημα.
E) Είναι γεγονός ότι αυξάνονται τα στοιχεία
που τεκμηριώνουν ότι η σωματική άσκηση
είναι σε θέση να επιδράσει θετικά πάνω
στην ανθρώπινη ψυχολογία αρκεί να γίνεται
με συστηματικό τρόπο.

Diğer sayfaya geçiniz.
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46. – 51. sorularda, parçanın anlam
bütünlüğünü sağlamak için boş bırakılan
yere gelebilecek cümleyi bulunuz.
46. Η ποίηση, η ζωγραφική, η μουσική, ο χορός,
το θέατρο και άλλες τέχνες, δεν δημιουργούν
μόνο καλά αισθήματα. Έχουν σημαντικές
ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία. ----. Για
χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι αναζητούν να
καταλάβουν καλύτερα τη σημασία και την
ομορφιά που προσφέρουν στη ζωή μας οι
τέχνες.

48. Το κάπνισμα θανατώνει περίπου 2
εκατομμύρια άτομα το χρόνο στον
αναπτυγμένο κόσμο. Πριν διαδοθεί το
κάπνισμα, ο καρκίνος του πνεύμονα ήταν
σπάνιος. ----. Μαζική παραγωγή τσιγάρων
άρχισε το 1880.
A) Από την 1η Ιανουαρίου 2010 το κάπνισμα
σε κλειστούς δημόσιους χώρους θα
απαγορεύεται
B) Τα καυσαέρια των αυτοκινήτων ήταν μια
από τις αιτίες αύξησης του καρκίνου

A) Μπορεί να έχουν επίσης και προληπτικό
ρόλο εναντίον διαφόρων ασθενειών

C) Το κάπνισμα είναι η πιο κοσμική και η
λιγότερο αναγνωρισμένη εξάρτηση

B) H τέχνη μοιάζει με κοινωνικό φαινόμενο,
αλλά στην ουσία δεν είναι

D) Μέχρι και τον 19ο αιώνα κάπνιζαν μόνο οι
αριστοκράτες και μόνο πούρα

C) Η τέχνη ανοίγει τους ορίζοντές της και
γίνεται προσιτή στο ευρύ κοινό

E) Οι έφηβοι καπνιστές κάνουν συχνές και
επανειλημμένες προσπάθειες να κόψουν το
κάπνισμα

D) Αυτή είναι μια κατάσταση που κοστίζει στον
τόπο και πρέπει να ξεκαθαριστεί
E) H αγορά τέχνης γενικά δεν φαίνεται να
πτοείται από την πιστωτική κρίση

49. Οι διαφαινόμενες αλλαγές στις συνήθειες
των Αμερικανών θα αλλάξουν και το αστικό
τοπίο σε πολλές αμερικανικές πόλεις.----.
Παράλληλα ακυρώνει το πρότυπο του
σπιτιού στα προάστια με τον κήπο, το
γκαράζ και την πισίνα.

47. Η πρόοδος στους οργανισμούς και στις
κοινωνίες δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς
αλλαγές. Τα τελευταία χρόνια τα συρτάρια
είναι γεμάτα με μελέτες και προτάσεις για
βελτιωτικές αλλαγές.----. Οι ουσιαστικές
αλλαγές προκύπτουν είτε μέσα από
πεφωτισμένες ηγεσίες είτε μέσα από
κρίσεις.

A) Η αλλαγή του κλίµατος του πλανήτη θα
φέρει τεράστιες αλλαγές σε κάθε πλευρά
της ζωής των κατοίκων του
B) Το ακριβό πετρέλαιο στρέφει αναγκαστικά
τους ανθρώπους πιο κοντά στις πόλεις
αναγκάζοντάς τους να εγκαταλείψουν τα
περίχωρα

A) Ασφαλώς η ποιότητα των ηγετικών
στελεχών είχε κεφαλαιώδη σημασία

C) Το αυξημένο ενδιαφέρον των Αμερικανών
προς τη χώρα μας είναι κάτι που πρέπει να
μελετηθεί πολύ σοβαρά

B) Βεβαίως, και ο καθένας από εμάς έχει
συγκεκριμένη προσωπική ευθύνη
C) Πατριωτισμός δεν σημαίνει εθνικισμός, αλλά
κοινωνική και εθνική συνείδηση
D) Αρκετοί ανεύθυνοι πολίτες καθημερινά
παραβιάζουν τους νόμους χωρίς κόστος
E) Όμως οι κοινωνίες δεν αλλάζουν με μελέτες,
νόμους και διατάγματα

D) Οι ΗΠΑ είναι υπεύθυνες για το 30% των
εκποµπών αερίων που συµβάλλουν στο
φαινόµενο του θερµοκηπίου
E) Απέραντες εθνικές οδοί, μεγάλα αυτοκίνητα,
o αμερικανικός τρόπος ζωής σε όλο του το
μεγαλείο
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50. Στην παραδοσιακή κοινωνία, η εκπαίδευση
και η αγωγή του ατόμου δεν αποτελούσε ένα
μεμονωμένο περιστατικό στην ζωή του,
αλλά μια κατάσταση που διαρκούσε σε όλη
του την ζωή η οποία απλωνόταν από την
γέννηση έως και το θάνατο. ----. Πώς δηλαδή
να βοηθήσει τον άνθρωπο στο πέρασμα του
από την ζωή να είναι όσο το δυνατόν πιο
συνειδητός και υπεύθυνος.
A) Την υποχρεωτική εκπαίδευση των παιδιών
με αναπηρία θεσμοθετεί με νόμο το
υπουργείο

52. – 57. sorularda, verilen durumda
söylenmiş olabilecek sözü bulunuz.
52. Είστε προσκεκλημένος σε μια ραδιοφωνική
εκπομπή στην οποία οι ομιλητές συζητούν
την κατασκευή ενός νέου αυτοκινητόδρομου
κατά μήκος της παραλιακής ζώνης στην
οποία ζείτε. Σκέφτεστε ότι αυτό το σχέδιο θα
συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της
περιοχής σας και λέτε την απόψη σας:
A) Προτείνω τη σύσταση μιας επιτροπής που
θα εξετάσει αν αυτό το σχέδιο θα συμβάλλει
στην οικονομία της πόλης μας.

B) Στις μέρες μας πολλοί προοδευτικοί
αριστεροί και φιλελεύθεροι δεξιοί έχουν
ταυτόσημες απόψεις για την εκπαίδευση

B) Η εφαρμογή αυτού του έργου θα έχει
θετικές συνέπειες στην οικονομία του τόπου
μας.

C) Και ήταν αυτός ένας από τους βασικούς
στόχους της εκπαίδευσης

C) Δε νομίζω ότι η περιοχή μας χρειάζεται ένα
νέο παραλιακό αυτοκινητόδρομο.

D) Το μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων των
απόμερων και άγονων περιοχών ανέκαθεν
ήταν πολύ χαμηλό

D) Θα πρέπει να μελετήσουμε το σχέδιο πολύ
προσεκτικά για να έχουμε περισσότερα
οικονομικά οφέλη.

E) Από τις αρχές του ’80 παρατηρείται στις
ευρωπαϊκές χώρες, αλματώδης ανάπτυξη
της εκπαίδευσης ενηλίκων

E) Είμαι κατά της άποψης πως αυτός ο
αυτοκινητόδρομος θα επηρεάσει θετικά την
οικονομία της περιοχής μας.

51. Δύσκολοι καιροί για τους χαμηλόμισθους
καθώς, σύμφωνα με έρευνες ο
κινηματογράφος, οι συναυλίες και η αγορά
ρουχισμού θεωρούνται είδη πολυτελείας. Η
ισχύουσα πραγματικότητα παροτρύνει να
εξοικονομούμε ενέργεια, μειώνοντας τη
θέρμανση, τη χρήση νερού και να
χρησιμοποιούμε ποδήλατο.----. Αυτό
συμβαίνει ιδιαίτερα στους χαμηλόμισθους
που επηρεάζονται άμεσα από τις αυξήσεις
των τιμών.

53. Ένας από τους ασθενείς σας είναι σοβαρά
άρρωστος και πρέπει να νοσηλευθεί στο
νοσοκομείο. Αλλά η οικογένειά του θέλει να
τον κρατήσει στο σπίτι. Συμφωνείτε, αλλά
δεν παύεται να ανησυχείτε και πριν φύγετε
από το σπίτι λέτε:

A) Το αυξημένο κόστος ζωής έχει οδηγήσει
τους πολίτες στο να αλλάξουν τρόπο ζωής

B) Η κατάστασή του βελτιώνεται, δε χρειάζεται
να με ξαναπάρετε τηλέφωνο.

B) Η πτώση της ανταγωνιστικότητας της
οικονομίας μας είναι ορατή εδώ και καιρό

C) Σε τέτοιες περιπτώσεις η συνεχής γιατρική
παρακολούθηση είναι προαιρετική.

C) Η μετάβαση σε τεχνολογίες εξοικονόμησης
πρώτων υλών ήταν περιορισμένη

D) Αν επιδεινωθεί η κατάστασή του, καλέστε
με αμέσως.

D) Η οικονομία μας βασίζεται σημαντικά στη
μεταφορά τεχνογνωσίας από το εξωτερικό

E) Νομίζω ότι αύριο θα αισθάνεται καλύτερα
και θα σηκωθεί από το κρεβάτι.

A) Μην ανησυχείτε, η κατάσταση του ασθενή
σας είναι καλή.

E) Οι ιδιοκτήτες υποχρεώνονται να διαθέτουν
ειδικούς χώρους για τους καπνιστές
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54. Ο διευθυντής της εταιρείας όπου εργάζεστε
σας ανέθεσε τη διοργάνωση μιας διεθνούς
έκθεσης. Αποφασίζετε να κάνετε μια
σύσκεψη για να καθορίσετε την ημερομηνία.
Κάποιοι συνάδελφοί σας προτείνουν τον
Απρίλιο, αλλά εσείς πιστεύετε ότι δε θα
έχετε τον κατάλληλο χρόνο για να
τελειώσετε όλες τις απαραίτητες
προετοιμασίες. Έτσι λέτε:
A) Μετά βίας προλαβαίνουμε τον Απρίλιο, για
αυτό ας την αναβάλλουμε για το
Σεπτέμβριο.

56. Σας έχουν καλέσει σε ένα συνέδριο στην
Αθήνα με θέμα το κυκλοφοριακό πρόβλημα.
Όμως έχετε μια αδιαθεσία που δε σας
επιτρέπει να ταξιδέψετε. Παίρνετε τηλέφωνο
τον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής
και για να του εξηγήσετε την κατάσταση του
λέτε:
A) Πρόσφατα είχα μια αδιαθεσία αλλά τώρα
είμαι υγειής και θα έρθω στο συνέδριο.
B) Το κυκλοφοριακό πρόβλημα μας απασχολεί
όλους και για αυτό πιστεύω ότι το συνέδριο
θα έχει μεγάλη επιτυχία.

B) Συμφωνώ απόλυτα, ας την κάνουμε την
πρώτη εβδομάδα του Απριλίου.

C) Δεν είμαι ειδικός στο θέμα για αυτό σας
παρακαλώ να μη με ξανακαλέσετε.

C) Νομίζω ότι θα καθυστερήσουμε αν
περιμένουμε τον Απρίλιο.

D) Σας ζητώ συγνώμη, αλλά δε θα μπορέσω
να έρθω στην Αθήνα επειδή δεν έχω
χρήματα για να πληρώσω τα αεροπορικά
εισιτήρια.

D) Πιστεύω ότι ο Απρίλιος μας βολεύει όλους.
E) Δεν πρέπει να αναβάλλουμε μια τόσο
σημαντική έκθεση, ας την κάνουμε το
Μάρτιο.

E) Πράγματι θα ήθελα πάρα πολύ να
συμμετάσχω στο συνέδριο, αλλά για λόγους
υγείας δε θα μπορέσω να έρθω στην
Αθήνα.

55. Η συγκάτοικός σας εργάζεται σε μια
πολυεθνική εταιρεία. Της είχαν υποσχεθεί
μια θέση στο Παρίσι αλλά την τελευταία
στιγμή αποφάσισαν να τη διορίσουν σε μια
χώρα του Τρίτου Κόσμου. Όταν φτάνετε στο
σπίτι βλέπετε ότι είναι πολύ στεναχωρημένη
και προσπαθείτε να την παρηγορήσετε
λέγοντας:
A) Αν ήσουν πιο συνεπής στη δουλειά σου,
ίσως να σου έδιναν τη θέση στο Παρίσι.

57. Πουλάτε το αυτοκίνητό σας και ένας φίλος
σας σάς είπε ότι θα ήθελε να το αγοράσει.
Όμως πέρασε μια εβδομάδα από τότε που
μιλήσατε και δεν σας είπε την τελική
απόφασή του. Έτσι αποφασίζετε να του
τηλεφωνήσετε. Αλλά αυτός είναι έξω και για
αυτό αφήνετε ένα μήνυμα στον τηλεφωνητή
του:
A) Αυτό που έκανες δε χωράει στη φιλία μας.
Έπρεπε να με είχες προειδοποιήσει
νωρίτερα.

B) Νομίζω ότι αυτός που πήρε τη θέση σου
την άξιζε.
C) Δεν ήξερα ότι σε ενδιαφέρει τόσο πολύ να
εργαστείς σε μια χώρα του Τρίτου Κόσμου.

B) Αν σκέφτεσαι να αγοράσεις το αυτοκίνητο
μπορείς να με ενημερώσεις μέχρι αύριο το
μεσημέρι;

D) Σε παρακαλώ, δες το και από την καλή
πλευρά. Σημαίνει πως χρειάζονται ένα ικανό
πρόσωπο, όπως είσαι και εσύ, για αυτή τη
θέση.

C) Δε μου είπες ακριβώς τι αυτοκίνητο θέλεις
να αγοράσεις. Να ξέρεις ότι εγώ πουλάω το
δικό μου.
D) Μου είπες πως θα αγοράσεις το αυτοκίνητό
μου αλλά δε μου είπες πως δεν έχεις
χρήματα.

E) Για να σου πω την αλήθεια εγώ δε
στεναχωριέμαι καθόλου. Αντίθετα είμαι
πολύ ευτυχισμένη γιατί αλλιώς θα έπρεπε
να ψάξω για μια καινούργια συγκάτοικο.

E) Σε παρακαλώ πες μου πότε θα έρθεις να
πάρεις το αυτοκίνητο.
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58. – 63. sorularda, cümleler sırasıyla
okunduğunda parçanın anlam
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.
58. (Ι) Όλες οι φωτογραφικές μηχανές έχουν τον
ίδιο εξοπλισμό . (II) Οι μικρότερες είναι πιο
ιδανικές γιατί μπορούμε να τις μεταφέρουμε
όπου πηγαίνουμε. (ΙΙI) Αποτελούνται από ένα
απλό κουτί με ένα φιλμ στη μια του πλευρά και
μια τρύπα στην αντίθετη. (IV) Η τρύπα
χρησιμεύει για να περνά το φως που θα πέσει
πάνω στη χημικά φωτοευαίσθητη επιφάνεια του
φιλμ, που θα σχηματίσει έτσι το είδωλο.
(V) Επίσης όλες οι μηχανές λειτουργούν με τον
ίδιο τρόπο: αφήνουν το φως να αποτυπώσει το
είδωλο στο φιλμ.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

59. (I) Ο προφορικός λόγος είναι λιγότερο
επιμελημένος από το γραπτό και τις
περισσότερες φορές είναι απροσχεδίαστος.
(II) Αντίθετα ο γραπτός λόγος είναι σχεδόν
πάντα προσχεδιασμένος. (III) Ωστόσο,
υπάρχουν και ορισμένες περιπτώσεις
προσχεδιασμένου προφορικού λόγου, όπως για
παράδειγμα η διάλεξη ή ο πολιτικός λόγος.
(IV) Στις περιπτώσεις αυτές πρόκειται για μεικτό
είδος λόγου, ανάμεσα στον προφορικό και στο
γραπτό λόγο. (V) Στο λόγο ο ομιλητής έχει το
χρόνο να οργανώσει το κείμενό του.
A) I

B) II

C) III

D) IV

B) II

C) III

D) IV

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

62. (I) Όταν λέμε εναλλακτικός τουρισμός τι
εννοούμε; (II) Ο εναλλακτικός τουρισμός,
ορίστηκε αρχικά στη βιβλιογραφία ως ο ποιοτικά
αναβαθμισμένος τουρισμός, που με διακριτική
ενσωμάτωση των φιλοξενουμένων αποφέρει
οικονομικά οφέλη στον τοπικό πληθυσμό.
(III) Στο παρελθόν το μεγαλύτερο μέρος του
πληθυσμού ήταν γεωργοί. (IV) Στη συνέχεια, η
έννοια συνδέθηκε με προϋποθέσεις, όπως η
απόρριψη του τεχνολογικού τουρισμού και
προπαντός η διατήρηση της καλής κατάστασης
της φύσης. (V) Έτσι, μπορούμε σήμερα να
συνδέουμε άμεσα την έννοια του εναλλακτικού
τουρισμού με την προστασία του
περιβάλλοντος.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V

60. (I) Το έτος 1998 συμπληρώθηκαν 50 χρόνια
από την Παγκόσμια Διακύρηξη των
Δικαιωμάτων του ανθρώπου. (II) Η εμπέδωση
της πολιτικής είναι μία από τις μεγαλύτερες
ηθικές κατακτήσεις στην ιστορία. (III) Με
αφορμή την επέτειο ήρθε στο φως ο
προβληματισμός των διανοητών του καιρού μας
για τα ανθρώπινα δικαιώματα σήμερα.
(IV) Όπως είναι φυσικό σε τέτοιες περιπτώσεις,
οι απόψεις που διατυπώνονται είναι ορισμένες
φορές αντικρουόμενες. (V) Πάντως είναι
πιθανόν ο διάλογος που αναπτύσσεται να
φωτίσει κάποιες σκοτεινές πλευρές της έννοιας
«ανθρώπινα δικαιώματα».
A) I

61. (I) Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που
έχουν να αντιμετωπίσουν σήμερα οι νέοι είναι η
εκλογή του επαγγέλματος. (II) Χιλιάδες άνεργοι
ψάχνουν μια ευκαιρία για απασχόληση.
(III) Πολλοί από αυτούς είναι πτυχιούχοι, άλλοι
εξειδικευμένοι τεχνίτες και άλλοι είναι εποχικοί.
(IV) Τα εργατικά συνδικάτα κάνουν ό,τι μπορούν
για εύρεση νέων θέσεων εργασίας αλλά και
δικαιότερες αμοιβές των εργαζομένων. (V) Για
αυτόν το σκοπό πολλές φορές τα συνδικάτα
κηρύσσουν απεργίες ή στάσεις εργασίας.

E) V

63. (I) Παιδιά ηλικίας 4 έως 12 χρόνων από
νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία νησιών του
Αιγαίου και του Ιονίου πήραν μέρος στο
διαγωνισμό παιδικού σχεδίου και ζωγραφικής
με θέμα «Ζωγραφίζω το νησί μου». (II) Η κριτική
επιτροπή επέλεξε 377 από τις 1331 ζωγραφιές,
οι οποίες θα εκτεθούν στη Θεσσαλονίκη, την
Καβάλα και τη Ρόδο. (III) Η επιλογή έγινε με
βάση την αυθεντικότητα, τον αυθορμητισμό, την
ελευθερία και τη φαντασία στην έκφραση.
(IV) Ξεχώρισαν οι ζωγραφιές των παιδιών από
ορισμένα νησιά όπως η Ρόδος και η Ζακύνθος,
που παρουσίασαν άριστα δείγματα εικαστικής
παιδείας. (V) Έτσι πολλοί εκπαιδευτικοί
υποστηρίζουν ότι πρέπει να αυξηθούν οι
διδακτικές ώρες των μαθημάτων εικαστικής
σ’όλα τα σχολεία.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V
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64. – 69. sorularda, verilen cümleye
anlamca en yakın olan cümleyi bulunuz.
64. Συχνά οι εργαζόμενοι καταλαμβάνονται από
άγχος επειδή όσες φορές νομίζουν ότι έχουν
τελειώσει τις δουλειές τους ανακύπτει
κάποιο πρόβλημα την τελευταία στιγμή.
A) Οι εργαζόμενοι συχνά είναι αγχωμένοι διότι
τους καταλαμβάνει το στρες την ύστατη
ώρα που θεωρώντας ότι έχουν τελειώσει τις
ασχολίες τους νομίζουν ότι ανακύπτει
κάποιο εμπόδιο.
B) Την ύστατη ώρα που οι εργαζόμενοι
σκέφτονται ότι έχουν τελειώσει τις δουλειές
τους καταλαμβάνονται από άγχος και
πολλές φορές νομίζουν ότι ανακύπτει
κάποιο εμπόδιο.
C) Πολλές φορές τα άτομα που εργάζονται
κυριεύονται από στρες διότι όποτε
σκέφτονται ότι έχουν ολοκληρώσει τις
ασχολίες τους παρουσιάζεται ένα εμπόδιο
την ύστατη ώρα.
D) Όταν τα άτομα που εργάζονται κυριεύονται
από το στρες την ύστατη ώρα συχνά
παρουσιάζεται ένα εμπόδιο ενώ αυτοί
θεωρούν ότι έχουν ολοκληρώσει τις
ασχολίες τους.

65. Ο πατέρας και η μητέρα μου αφότου
αποφάσισαν να απομακρυνθούν από την
μεγαλούπολη και να εγκατασταθούν στο
χωριό, χαίρονται καθημερινά τις ομορφιές
της φύσης και την απλή ζωή.
A) Ο πατέρας και η μητέρα μου είναι πολύ
χαρούμενοι κάθε μέρα που αποφάσισαν να
απομακρυνθούν από τη μεγαλούπολη και
να εγκατασταθούν στην επαρχία με τις
φυσικές ομορφιές και την απλή ζωή.
B) Ο πατέρας και η μητέρα μου έφυγαν από τη
μεγαλούπολη με την απόφαση να ζήσουν
στο χωριό και αφότου απολαμβάνουν
καθημερινά τις φυσικές ομορφιές και τη λιτή
ζωή.
C)

Ο γονείς μου χαίρονται κάθε μέρα τις
φυσικές ομορφιές και τη λιτή διαβίωση
επειδή ζούν στην επαρχία με την απόφαση
να απομακρυνθούν από την μεγάλη πόλη.

D)

Οι γονείς μου από τότε που πήραν
απόφαση να φύγουν μακριά από τη μεγάλη
πόλη και να ζήσουν στην επαρχία
απολαμβάνουν κάθε μέρα τις φυσικές
ομορφιές και τη λιτή διαβίωση.

E) Οι γονείς μου αφού πήραν την απόφαση να
φύγουν μακριά από τη μεγάλη πόλη είναι
ευτυχισμένοι στην επαρχία όπου ζουν κάθε
μέρα και απολαμβάνουν τις φυσικές
ομορφιές και τη λιτή διαβίωση.

E) Την τελευταία στιγμή τα άτομα αγχώνονται
συχνά διότι ανακύπτει ένα εμπόδιο αφού
αυτοί σκέφτονται ότι έχουν ολοκληρώσει τις
δουλειές τους.
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66. Μερικές χώρες της υφηλίου συμμερίζονται
την άποψη πως για να επιλυθούν σπουδαία
θέματα όπως η περιβαλλοντική ρύπανση, η
λήψη αποτελεσματικών μέτρων είναι
επιτακτική.

67. Ο αρμόδιος υποδιευθυντής μπορεί να
υπογράφει τα καταναλωτικά δάνεια τους
καλοκαιρινούς μήνες μόνο όταν ο
διευθυντής της τράπεζας είναι αδειούχος.
A) Τους μήνες του καλοκαιριού μόνο τότε που
ο διευθυντής της τράπεζας είναι σε
διακοπές ο υποδιευθυντής έχει αρμοδιότητα
να αποφασίζει για τα δάνεια που θα δοθούν
στους καταναλωτές.

A) Η λήψη δραστικών μέτρων είναι αναγκαία
από ορισμένες χώρες του κόσμου που
συμφωνούν ότι η ρύπανση του
περιβάλλοντος είναι ένα σημαντικό θέμα
που πρέπει να επιλυθεί.
B) Ορισμένα κράτη του κόσμου συμφωνούν ότι
για να αντιμετωπιστούν σημαντικά ζητήματα
όπως η ρύπανση του περιβάλλοντος η
λήψη δραστικών μέτρων είναι αναγκαία.
C) Για να αντιμετωπιστεί η περιβαλλοντική
ρύπανση είναι αναγκαία η λήψη
αποτελεσματικών μέτρων όπως και των
άλλων σημαντικών θεμάτων που
συμφωνούν ορισμένα κράτη του κόσμου.

B) Τα καταναλωτικά δάνεια μπορεί να
υπογράφονται μόνο από τον υποδιευθυντή
όταν ο διευθυντής της τράπεζας είναι
αδειούχος τους καλοκαιρινούς μήνες τότε
που έχει την αρμοδιότητα.
C) Ο αρμόδιος για την υπογραφή των δανείων
που θα δοθούν είναι ο διευθυντής της
τράπεζας ενώ ο υποδιευθυντής είναι
αδειούχος τους μήνες του καλοκαιριού.
D) Την αρμοδιότητα να αποφασίζει για τα
δάνεια που θα δοθούν στους καταναλωτές
έχει ο υποδιευθυντής μόνο τους μήνες του
καλοκαιριού τότε που η διεύθυνση της
τράπεζας είναι άδεια.

D) Ορισμένες χώρες της υφηλίου θεωρούν την
περιβαλλοντική ρύπανση ένα από τα
σημαντικά ζητήματα που η αντιμετώπισή
της είναι επιτακτική και έχουν μια γνώμη για
τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων.

E) Μπορεί να αποφασίζει για τα καταναλωτικά
δάνεια ο αρμόδιος υποδιευθυντής μόνο
τους καλοκαιρινούς μήνες όταν ο
διευθυντής της τράπεζας είναι γεμάτος.

E) Η περιβαλλοντική ρύπανση ένα από τα
σημαντικά ζητήματα που η αντιμετώπισή
της είναι επιτακτική σύμφωνα με ορισμένα
κράτη που έχουν άποψη για τη λήψη
δραστικών μέτρων.
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68. Ύστερα από το θάνατο του πατέρα τους το
μοίρασμα της περιουσίας στάθηκε αφορμή
να διακόψουν δια παντός τις σχέσεις τους
που ήταν ήδη τεταμένες.

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

A) Ύστερα από το μερισμό της κληρονομιάς οι
φορτισμένες σχέσεις τους έπαυσαν οριστικά
επειδή πέθανε ο πατέρας τους.
B) Δια παντός κόπηκαν οι τεταμένες σχέσεις
τους εξαιτίας του μερισμού της
κληρονομιάς.

70. Μαρία :
- Άκουσα ότι η Ελένη είναι πάλι στο
νοσοκομείο.
Άννα
- ----.

:

Μαρία :
- Ευτυχώς. Είχα αρχίσει να ανησυχώ για την
υγεία της.

C) Οι σχέσεις τους ήταν φορτισμένες κι όμως
μετά το θάνατο του πατέρα δε σταμάτησαν
οριστικά με αφορμή το μερισμό της
περιουσίας.

Άννα
:
- Όχι, μη. Δεν έχει τίποτα.

D) Διακόπηκαν οι σχέσεις τους μετά το θάνατο
του πατέρα τους επειδή ήδη ήταν τεταμένες
εξαιτίας του μερισμού της περιουσίας.

A) Το άκουσα από την αδελφή της που ήταν
πολύ στεναχωρημένη.

E) Οι σχέσεις τους που ήταν κιόλας
φορτισμένες έπαυσαν οριστικά μετά το
θάνατο του πατέρα τους εξαιτίας του
μερισμού της κληρονομιάς.

B) Ναι, είναι στο νοσοκομείο και πρέπει να την
επισκεφτούμε.
C) Ναι, η καημένη πονάει πολύ κι όμως δε
θέλει να στεναχωρέσει τα παιδιά της.
D) Ποιος σου το είπε; Ήταν μυστικό.

69. Η εταιρεία που είναι πρώτη στις
προτιμήσεις των γυναικών χρωστάει την
επιτυχία της στα προϊόντα άριστης
ποιότητας και την τηλεοπτική διαφήμιση.

E) Ναι, αλλά αυτή τη φορά πήγε για να κάνει
τις συνηθισμένες εξετάσεις που της ζητάει ο
γιατρός κάθε έξι μήνες.

A) Η τηλεοπτική διαφήμιση και τα αγαθά
υψηλής ποιότητας κάνουν την επιχείρηση
πρώτη στις προτιμίσεις των γυναικών με
επιτυχία.
B) Η ευόδωση της επιχείρησης που έχει τα
πρωτεία στις επιλογές των γυναικών
οφείλεται στα αγαθά υψηλής ποιότητας και
τη ρεκλάμα μέσω τηλεόρασης.
C) Η τηλεοπτική ρεκλάμα και τα αγαθά καλής
ποιότητας κάνουν την εταιρεία πετυχημένη
στις επιλογές των γυναικών.
D) Η εταιρεία πρέπει να δώσει πολλά χρήματα
στα αγαθά καλής ποιότητας και την
τηλεοπτική ρεκλάμα επειδή έχει τα πρωτεία
στις προτιμήσεις των γυναικών.
E) Η εταιρεία χρωστάει την ευόδωσή της στις
επιλογές των γυναικών που έχουν την
πρώτη θέση στα αγαθά υψηλής ποιότητας
και την τηλεοπτική ρεκλάμα.
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72. Πελάτης
:
- Τι λέτε; Υπάρχει πιθανότητα να
κερδίσουμε την υπόθεση;

71. Δημοσιογράφος :
- Τους τελευταίους μήνες με τι ασχολείστε;
Κύριος Κώστας :
- Με την οικονομοτεχνική μελέτη μιας
καινούργιας γέφυρας.

Δικηγόρος
- ----.

Δημοσιογράφος :
- ----;
Κύριος Κώστας :
- Όχι. Η κατασκευή αυτής της γέφυρας θα
επιχορηγηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

:

Πελάτης
:
- Εννοείτε δηλαδή ότι οι πιθανότητες είναι
ελάχιστες.
Δικηγόρος
:
- Πράγματι, δεν μπορώ να πω ότι είμαι πολύ
αισιόδοξος.

A) Οι ειδικοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
ευχαριστημένοι από την κατασκευή της
γέφυρας; Ναι ή όχι;

A) Μην είστε τόσο στεναχωρημένος, εγώ είμαι
ένας καλός δικηγόρος.

B) Το υπουργείο απέσυρε την πρότασή της,
έτσι δεν είναι;

B) Μην είστε τόσο απαισιόδοξος όλα θα πάνε
καλά.

C) Μήπως εννοείται εκείνης που επρόκειτο να
χρηματοδοτηθεί από μια διεθνή
κοινοπραξία;

C) Έχουμε πολλούς μάρτυρες που θα πουν ότι
είστε αθώος.
D) Βασικά εξαρτάται από τις καταθέσεις των
μαρτύρων.

D) Μήπως θα ήταν καλύτερα αν
κατασκευάζαμε και σιδηροδρόμους για να
μεταφέρονται τα εμπορεύματα πιο φθηνά;

E) Αν ήμουν στη θέση σας δε θα ανησυχούσα
τόσο πολύ.

E) Σε τελική ανάλυση πιστεύετε ότι θα
μπορέσουμε να βρούμε χρήματα από την
Ευρωπαϊκή Ένωση για την καινούργια
γέφυρα;

73. Γιάννης :
- Πού θέλεις να φάμε απόψε;
Ελένη
- ----.

:

Γιάννης :
- Καλή ιδέα. Αλλά σε ποιο;
Ελένη
:
- Στο κινέζικο.
A) Σ’ένα από εκείνα τα ξένα εστιατόρια που
μας είπε προχθές ο Πέτρος.
B) Εσύ διάλεξε. Πεινάς περισσότερο από μένα.
C) Οπουδήποτε, αρκεί το φαγητό να είναι
καλό.
D) Πρώτα να πάμε σε ένα φασφουντάδικο και
μετά στο σινεμά.
E) Σε μια μικρή ταβέρνα κοντά στο σπίτι μου.
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74. Φανή
- ----.

75. Χαρά :
- Αναρωτιέμαι πόσο ακόμη θα αργήσουν η
Μαργαρίτα και ο Τάκης. Έπρεπε να είναι
εδώ πριν μια ώρα.

:

Δέσποινα :
- Φανταστικά. Είναι μια από τις ωραιότερες
χώρες που έχω δει.

Ηλίας :
- Έλα τώρα. Αφού τους ξέρεις. Δεν έρχονται
ποτέ στην ώρα τους.

Φανή
:
- Πού μείνατε περισσότερο;

Χαρά :
- Ναι όμως αν δεν έρθουν σε δέκα λεπτά θα
αργήσουμε στην παράσταση.

Δέσποινα :
- Στη Μαδρίτη και στη Βαρκελώνη.
A) Πώς παίρνετε την Ισπανία;

Ηλίας :
- Μπορεί να κόλλησαν κάπου. ----.

B) Σου αρέσει η Ισπανία;

A) Το θέμα είναι αν θα ξεκολλήσουν ο ένας
από τον άλλο.

C) Η Ισπανία είναι μια φανταστική χώρα;
D) Οι δουλειές σου στην Ισπανία πήγαν καλά;

B) Η Μαργαρίτα και Τάκης δεν είναι
καλεσμένοι.

E) Πώς περάσατε στην Ισπανία;

C) Δεν ξέρουν ότι η παράσταση είναι μόνο για
τους υπαλλήλους.
D) Είναι ώρα αιχμής και για αυτό έχει πολύ
κίνηση.
E) Δεν αργούν ποτέ στη δουλειά.
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77. Ο γατοπόδαρος ----.

76. – 80. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) μπορεί να τρέξει πολύ γρήγορα

Ο γατοπόδαρος ή αλλιώς το τσίταχ έχει οξεία
όραση όπως και ο πάνθηρας, αλλά είναι πιο
γρήγορος και ελαφρύς. Πάλι σε αντίθεση με τον
πάνθηρα κυνηγά κατά τη διάρκεια της ημέρας
ιδιαίτερα τις πρώτες πρωϊνές ώρες και τα
απογεύματα όταν έχει δροσιά. Ο γατοπόδαρος,
αν και είναι πολύ ταχύς, έχει ένα μειονέκτημα
στο κυνήγι: μετά από 300 ή 400 μέτρα αρχίζει
να κουράζεται και χάνει το ρυθμό του. Αυτό
αποτελεί μια πραγματικότητα που είχα την
ευκαιρία να διαπιστώσω και ο ίδιος σ’ένα ταξίδι
μου στην Αφρική. Μια μέρα παρακολουθούσα
ένα γατοπόδαρο που κυνηγούσε μια γαζέλα.
Καθώς την πλησίαζε και ήταν έτοιμος να την
πιάσει επιβράδυνε τα βήματά του και έπεσε
κάτω εξουθενωμένος με αποτέλεσμα αυτή να
απομακρυνθεί. Επίσης ο γατοπόδαρος δεν είναι
τόσο δυνατός ή άγριος όσο οι αιλουροειδείς
ξάδελφοί του. Θηράματά του είναι τα μικρά ζώα
όπως οι γαζέλες. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που
επίσης τον ξεχωρίζει από τις «μεγάλες γάτες»
είναι το δειλό νιαούρισμα που ακούγεται όταν
ανοίγει το στόμα του. Ο γατοπόδαρος μπορεί να
επιτεθεί σε άνθρωπο εφόσον αισθάνεται ότι
κινδυνεύει. Σε σύγκριση με τα άλλα άγρια ζώα
μπορεί να εξημερωθεί εύκολα και να γίνει ένα
«κατοικίδιο», στοργικό και πιστό όπως ο
σκύλος.

B) έχει περισσότερη αντοχή από τη γαζέλα
C) μπορεί να τρέξει μεγάλες αποστάσεις
D) όταν κουράζεται αυξάνει το ρυθμό του
E) δε συμπαθεί το κυνήγι

78. Ο συντάκτης του κειμένου είδε το
γατοπόδαρο να ----.
A) να πέφτει κάτω χαρούμενος
76. O πάνθηρας ----.

B) πιάνει τη γαζέλα

A) δε βλέπει τόσο καλά όσο ο γατοπόδαρος

C) έχει βαρεθεί να κυνηγάει τη γαζέλα

B) κυνηγά τη νύχτα

D) εξαντλεί όλες τις δυνάμεις του

C) είναι πιο γρήγορος και ελαφρρύς από το
γατοπόδαρο

E) ξεκουράζεται πριν από το κυνήγι

D) προτιμάει τη ζέστη όπως και ο
γατοπόδαρος
E) κυνηγά τις πρώτες πρωϊνές ώρες και τα
απογεύματα

Diğer sayfaya geçiniz.

20

A
KPDS / YUNANCA / KASIM 2008
79. Το βασικό μειονέκτημα του γατοπόδαρου σε
σύγκριση με τις άλλες «μεγάλες γάτες» είναι
ότι ----.
A) πιάνει μόνο γαζέλες

80. Ο γατοπόδαρος ----.
A) σε σύγκριση με τα άλλα άγρια ζώα
επιτίθεται πιο συχνά στους ανθρώπους
B) επιτίθεται πάντα στους ανθρώπους

B) νιαουρίζει πολύ

C) δεν επιτίθεται στους ανθρώπους επειδή
είναι ένα στοργικό και πιστό ζώο όπως ο
σκύλος

C) δεν είναι πολύ δυνατός
D) δεν επιβραδύνει το ρυθμό του

D) δεν επιτίθεται στους ανθρώπους επειδή
είναι κατοικίδιο

E) δεν κουράζεται ποτέ

E) επιτίθεται στους ανθρώπους όταν δέχεται
μια απειλή
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82. Ένα μεγάλο κομμάτι της γης ----.

81. – 85. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) είναι ορεινή και πρόσφορη

Ορισμένοι άνθρωποι πιστεύουν ότι η
κατανάλωση κρέατος συμβάλλει στην πείνα και
μειώνει τους φυσικούς πόρους. Λένε ακόμη ότι
για την κτηνοτροφία απαιτούνται μεγάλης
εκτάσεως βοσκότοποι που αν αυτοί
χρησιμοποιηθούν για την καλλιέργεια σιτηρών
υπάρχει πιθανότητα να εκλείψει η πείνα από
τον κόσμο. Όμως αυτές οι απόψεις δεν είναι
βάσιμες. Σχετικά με το επιχείρημα για τα
βοσκοτόπια, πρέπει να πούμε ότι παραβλέπουν
το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος του γήινου
εδάφους δεν είναι πρόσφορο για τη γεωργία.
Για παράδειγμα οι έρημοι και οι ορεινές
περιοχές. Σήμερα πολλοί είναι αυτοί που
εφαρμόζουν τις σύγχρονες μεθόδους
κτηνοτροφίας. Δηλαδή πολλοί κτηνοτρόφοι
εκτρέφουν τα ζώα τους σε κλειστές μονάδες
όπου η βασική τροφή των ζώων είναι το σιτάρι
και η σόγια – και όχι τα χόρτα και οι θάμνοι
όπως θα έπρεπε- τα οποία μπορεί να
καταναλωθούν και από τους ανθρώπους. Άρα
το πρόβλημα δεν είναι ότι η κτηνοτροφία
εξαντλεί τους φυσικούς πόρους αλλά οι
σύγχρονες μεθόδοι κτηνοτροφίας. Δυστυχώς το
μεγαλύτερο ποσοστό των κρεάτων που
βρίσκονται στο εμπόριο προέρχεται από αυτές
τις μονάδες όπου οι μολύνσεις, τα αντιβιοτικά
και οι συνθετικές ορμόνες είναι πολύ
συνηθισμένες με αποτέλεσμα να αποτελούν
κίνδυνο για τη ζωή μας.

B) αποτελείται από την άμμο στις ερήμους
C) παραβλέπετε από τους ειδικούς για την
καλλιέργεια σιτηρών
D) είναι κατάλληλο για τη γεωργία
E) δεν ευδοκιμεί για καλλιέργεια

83. Στις σύγχρονες μονάδες κτηνοτροφίας ----.
A) τα ζώα τρώνε θάμνους και χόρτα όπως θα
έπρεπε
B) τα ζώα εκτρέφονται σε εσωτερικούς χώρους
C) καταναλώνουν την ίδια ποσότητα τροφίμων
με τους ανθρώπους

81. Ορισμένοι άνθρωποι υποστηρίζουν ότι ----.
A) οι βοσκότοποι δεν είναι πρόσφοροι για τη
γεωργία

D) οι συνθήκες των κτηνοτροφών είναι πιο
καλές

B) δεν υπάρχουν επαρκή βοσκοτόπια

E) τα ζώα εκτρέφονται με πιο καλές τροφές

C) αν τρώμε πολύ κρέας πεινάμε περισσότερο
D) η κατανάλωση κρέατος ελαττώνει τους
φυσικούς πόρους
E) με τους βοσκότοπους και τα σιτηρά μπορεί
να εκλείψει η πείνα από τον κόσμο
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84. Σύμφωνα με το συγγραφέα ποιο αποτελεί
πρόβλημα για τους φυσικούς πόρους; ----.

85. Τα κρέατα που προέρχονται από τις
σύγχρονες μονάδες κτηνοτροφίας ----.

A) Η κτηνοτροφία

A) επειδή έχουν αντιβιοτικά δε θα πάθουμε
γρίπη

B) Οι σύγχρονες μέθοδοι κτηνοτροφίας

B) είναι υγιεινά και πρέπει να τα
καταναλώνουμε

C) Η γεωργία
D) Οι κτηνοτρόφοι

C) μπορούν να βλάψουν την υγεία των
ανθρώπων

E) Τα κρέτα

D) βρίσκονται στα χέρια των εμπόρων κρέατος
E) έχουν συνθετικές ορμόνες οι οποίες δεν
είναι επιβλαβείς για τη ζωή μας
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87. Ο ψυχολόγος που ήρθε στην εταιρεία
προσπάθησε να μάθει πρώτα ----.

86. – 90. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Μια μεγάλη εταιρεία τροφοδοσίας στη
Θεσσαλονίκη έχανε ένα πολύ μεγάλο μέρος των
εσόδων της επειδή οι υπάλληλοί της έσπαγαν
πολλά πιάτα, ποτήρια ή άλλα γυαλικά. Γι’αυτό ο
διευθυντής της εταιρείας αποφάσισε να επιβάλει
ένα σύστημα ποινής για να τιμωρίσει τους
«απρόσεχτους» υπαλλήλους του. Όμως κατά
ένα περίεργο τρόπο, μετά την εφαρμογή του
συστήματος οι ζημιές αυξήθηκαν. Τότε οι
ιδιοκτήτες της εταιρείας αντιλήφθηκαν ότι το
πρόβλημα ήταν πιο περίπλοκο από όσο
νόμιζαν και έτσι αποφασίσαν να καλέσουν ένα
ψυχολόγο για να τους δώσει ορισμένες
συστάσεις. Το πρώτο που έκανε ο ψυχολόγος
ήταν να ρωτήσει σε ποιες ώρες αυξάνονταν τα
ατυχήματα. Ύστερα για μερικές μέρες άρχισε να
καταγράφει τις ζημιές. Σύντομα αποδείχτηκε ότι
τις βραδυνές ώρες όπου ο φόρτος της δουλειάς
αυξανόταν, οι υπάλληλοι αισθάνονταν πιο
καταπιεσμένοι για να προλάβουν τις
παραγγελίες και γινόντουσαν περισσότερα
ατυχήματα. Με αυτόν τρόπο αποκαλύφτηκε
γιατί το σύστημα δεν είχε επιφέρει το
αναμενόμενο αποτέλεσμα. Επιπλέον είχε γίνει
αιτία να αυξηθεί το άγχος των εργαζομένων και
τους είχε κάνει πιο νευρικούς.

A) σε ποιες ώρες ο αριθμός των ατυχημάτων
ήταν πιο υψηλός
B) τον αριθμό των εργαζομένων
C) τα στοιχεία των εργαζομένων
D) την ποινή που είχε επιβάλει ο διεθυντής
E) τον αριθμό των παραγγελιών

88. Σύμφωνα με την έρευνα του ψυχολόγου
ποια ήταν η βασική αιτία των ατυχημάτων;
A) Η μη τήρηση της σειράς των παραγγελιών.
86. Το πρόβλημα που αντιμετώπιζε η εταιρεία
τροφοδοσίας στη Θεσσαλονίκη ήταν ότι ----.

B) Η ανικανότητα της εταιρείας στην εφαρμογή
ενός συστήματος επιδόματος.

A) η ανεύρεση εξειδικευμένου προσωπικού
ήταν πιο δύσκολη από όσο νόμιζαν

C) Το σύστημα ποινής που είχε εφαρμόσει η
εταιρεία.

B) οι εργαζόμενοι δεν μπορούσαν να
πληρώσουν τις ποινές που τους είχε
επιβάλλει η εταιρεία

D) Η απρόσεχτη συμπεριφορά των
υπαλλήλων.

C) οι υπάλληλοι έσπαγαν πιάτα και ποτήρια
σκόπιμα

E) Η ένταση που αισθάνονταν οι εργαζόμενοι
για να ικανοποιήσουν τη μεγάλη ζήτηση.

D) οι ζημίες από το σπάσιμο πιάτων, ποτηριών
ή άλλων γυαλικών είχαν ανέβει κατακόρυφα
E) δεν μπορούσαν να βρουν υπαλλήλους που
ήθελαν να εργαστούν στο εστιατόριο
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90. Τα ατυχήματα στην εταιρεία εν μέρει μπορεί
να μειωθούν ----.

89. Συμπεραίνουμε ότι ----.
A) οι υπάλληλοι που αισθάνονται πιεσμένοι
πρέπει να κάνουν πιο βαριές δουλειές

A) αν αποφασίσει να δεχτεί πιο λίγες
παραγγελίες

B) οι ιδιοκτήτες πρέπει να απολύσουν τους
εργαζομένους τους που δεν μπορούν να
αντέξουν στο άγχος

B) αν η εταιρεία ακολουθήσει μια πιο συνετή
πολιτική προς τους υπαλλήλους της

C) η προσφορά κινήτρων μπορεί να βοηθήσει
στην επίλυση του προβλήματος

C) αν συνεχίσει να εφαρμόζει το σύστημα
ποινής

D) πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των
εργαζομένων στη βραδυνή βάρδια

D) αν στείλει τους εργαζομένους σε μια
ψυχιατρική κλινική

E) το άγχος επιδρούσε θετικά στην
αποδοτικότητα των εργαζομένων

E) αν δημιουργήσει ένα πιο καταπιεστικό
περιβάλλον
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92. Ο καρκίνος και καρδιακές παθήσεις
αυξάνονται ----.

91. – 95. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Υπάρχουν άφθονες αρρώστειες που
προκαλούν μια ανείπωτη δυστυχία σε πάρα
πολλούς ανθρώπους σ’όλο τον κόσμο. Αυτό
αληθεύει ακόμη και σήμερα που η σύγχρονη
γιατρική καθημερινά σημειώνει μια νέα πρόοδο.
Στις αρχές του εικοστού αιώνα ο καρκίνος και οι
καρδιακές παθήσεις δεν ήταν τόσο
διαδεδομένες. Όμως στην εποχή μας, παρόλο
που στα ερευνητικά προγράμματα ξοδεύονται
εκατομμύρια δολάρια και την πρόοδο στις
διαγνωστικές και χειρουργικές τεχνικές τα
κρούσματα αυξάνονται. Στην Αμερική ένας από
τους πέντε ανθρώπους υποφέρει από
αλλεργεία, ο ένας από τους δέκα έχει έλκος και
ο ένας από τους πέντε πάσχει από μια
ψυχασθένεια. Κάθε χρόνο, μισό εκατομμύριο
παιδιά γεννιούνται με κάποιο πρόβλημα και
επιβάλλονται σε μια χειρουργική επέμβαση ή
νοσηλεύονται σε διάφορα ιδρύματα. Μια πολύ
μεγάλη πλειοψηφία των Αμερικάνων πάσχει
από εκφυλιστικές ασθένειες όπως η αρθρίτιδα,
η σκλήρυνση κατά πλάκας και ο διαβήτης.
Επίσης, μαθησιακές δυσκολίες ταλαιπωρούν τη
ζωή εφτά εκατομμυρίων παιδιών και γονιών. Θα
πρέπει να σημειωθεί ότι αυτές οι παθήσεις στις
προηγούμενες γενιές ήταν αρκετά σπάνιες.
Στην εποχή μας περίπου το πενήντα τοις εκατό
του Αμερικάνικου πληθυσμού πάσχει από μια
χρόνια ασθένεια.

A) Ο αριθμός των καρκινοπαθών έχει μειωθεί
σημαντικά.

E)

C) επειδή η προσπάθεια των επιστημόνων
απαιτεί πολλά χρήματα
D) αν και παρέχονται σημαντικοί πόροι στα
ερευνητικά προγράμματα
E) επειδή οι επιστήμονες δεν μπορούν να
χειρουργήσουν όλους τους ασθενείς

93. Ο συγγραφέας του κειμένου υποστηρίζει ότι
----.

B) τα παιδιά υποφέρουν περισσότερο από
εκφυλιστικές ασθένειες

B) Η γιατρική επιστήμη έχει σημειώσει
σημαντική πρόοδο σε πολλούς τομείς.

D)

B) επειδή πολλές θεραπείες έχουν
παρενέργειες

A) είναι παράδοξο να υποφέρουν οι άνθρωποι
από ασθένειες ενώ έχουν γίνει σημαντικά
άλματα στις χειρουργικές και διαγνωστικές
τεχνικές

91. Σύμφωνα μ’όσα αναφέρονται στο κείμενο
ποιο είναι σωστό;

C)

A) αν και οι επιστημονικές έρευνες δεν είναι
αποτελεσματικές

C) οι επιστημόνες θα βρουν τις κατάλληλες
θεραπείες για πολλές αρρώστειες

Πολύ λίγοι Αμερικάνοι υποφέρουν από
εκφυλιστικές αρρώστειες.

D) η καλή υγεία έχει σχέση με τη σωστή
διατροφή

Ο αριθμός των παιδιών που γεννιούνται με
κάποιο πρόβλημα υπερβαίνει το ένα
εκατομμύριο.

E) οι ψυχιατρικές ασθένειες θα
ταλαιπωρήσουν ακόμη περισσότερο τα
παιδιά

Στο παρελθόν περισσότεροι άνθρωποι
έπασχαν από καρκίνο και καρδιακές
παθήσεις.

Diğer sayfaya geçiniz.
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94. Σύμφωνα με την άποψη του συγγραφέα οι
αρρώστειες κάνουν τους ανθρώπους να
υποφέρουν περισσότερο όταν ----.

95. Αυτό που υπογραμμίζεται σχετικά με τον
πληθυσμό των ΗΠΑ είναι ότι ----.
A) η παιδική θνησιμότητα αυξάνεται

A) τα συμπτώματα δεν είναι σοβαρά

B) περισσότεροι Αμερικάνοι σε σύγκριση με
τους άλλους λαούς πάσχουν από μια
εκφυλιστική ασθένεια

B) οι ασθενείς πονάνε περισσότερο
C) ο ασθενής έχει ανάγκη την οικογένειά του

C) περίπου οι μισοί Αμερικάνοι
ταλαιπωρούνται από μια χρόνια ασθένεια

D) πρόκειτα να κάνει χειρουργική επέμβαση
E) είναι χρόνιες

D) τα παιδιά και οι γονείς τους ταλαιπωρούνται
επειδή δεν έχουν διάλογο μεταξύ τους
E) τα κρούσματα καρκίνου σημειώνουν μια
σημαντική μείωση

Diğer sayfaya geçiniz.
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97. Το αλάτι από τα βουνά κατέστρεψε ----.

96. – 100. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) τη σοδειά
B) τους ανθρώπους στις πόλεις

Στην αρχαιότητα ο πολιτισμός βασιζόταν στην
αγροτική παραγωγή. Οι αγρότες έπρεπε να
προμηθεύουν με τρόφιμα τους ανθρώπους που
ζούσαν στις πόλεις. Διαφορετικά η πόλη έχανε
τη δύναμή της. Ας πάρουμε για παράδειγμα την
αρχαία Μεσοποταμία. Οι πόλεις ήταν
περιτριγυρισμένες με κήπους και χωράφια. Το
έδαφος ήταν πολύ γόνιμο και ορισμένες πόλεις
είχαν κατασκευάσει ειδικές αρδευτικές τάφρους
για τη μεταφορά νερού από τα ποτάμια. Με τον
καιρό αυτές οι πόλεις απέκτησαν περισσότερο
πλούτο, αλλά στην ίδια περιοχή υπήρχαν και
άλλες πόλεις που είχαν και αυτές ανάγκη από
νερό. Έτσι οι πόλεις πολεμούσαν η μία με την
άλλη με αποτέλεσμα να καταστρέφονται οι
αρδευτικοί τάφροι. Σύμφωνα με τους
αρχαιολόγους οι πόλεις παρήκμασαν επειδή
δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν την ειρήνη
μεταξύ τους και επειδή οι ισχυρές πόλεις
καταλάμβαναν τις αδύνατες. Και όμως ένα
ερώτημα παραμένει αναπάντητο: Γιατί υπήρχαν
αδύνατες πόλεις; Την απάντηση δίνουν οι
γεωπόνοι. Σύμφωνα με την άποψή τους, τα
νερά των ποταμών μετέφεραν αλάτι από τα
βουνά και καθώς οι αγρότες δεν καθάριζαν τις
τάφρους, αυτό κάλυπτε τα χωράφια με
αποτέλεσμα να επηρεάζεται η σοδειά. Κατά
συνέπεια, η ανεπάρκεια στην αγροτική
παραγωγή μπορεί να αποτελεί την αιτία που
ορισμένες πόλεις ήταν αδύνατες.

C) τα ποτάμια
D) τους γεωπόνους
E) τους αρχαιολόγους
98. Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους οι πόλεις
παρήκμασαν επειδή ----.
A) δεν είχαν σωστά αρδευτικά κανάλια
B) έκαναν συνέχεια πόλεμο
C) δεν είχαν καλούς αγρότες
D) είχαν πολλούς κήπους και χωράφια
E) ήξεραν πως να καλλιεργήσουν τα χωράφια

99. Σύμφωνα με τους γεωπόνους υπήρχαν
αδύνατες πόλεις επειδή ----.
A) τα ποτάμια μετέφεραν νερό από τα όρη
B) προτιμούσαν τον πόλεμο
C) το νερό δεν ήταν αρκετό
D) οι αγρότες δε δούλευαν αρκετά
E) το αλάτι είχε επηρεάσει την αγροτική
παραγωγή
100. Ο συγγραφέας δίνει ως παράδειγμα τις
αρχαίες πόλεις της Μεσοποταμίας για να
δείξει ----.
A) αποκλειστικά τα αποτέλεσματα των
πολέμων

96. Οι πόλεις στην αρχαία Μεσοποταμία
πολέμουσαν μεταξύ τους επειδή ορισμένες
είχαν ----.

B) τη σημασία που έχει το αλάτι στην άρδευση

A) περισσότερους ανθρώπους
B) μεγαλύτερους κήπους και χωράφια

C) την άμεση σχέση που έχει ο πολιτισμός με
την αγροτική παραγωγή

C) περισσότερο νερό

D) το πλούτο των δυνατών πόλεων

D) καλύτερους πολεμιστές

E) ότι οι αρδευτικοί τάφροι δεν έχουν μεγάλη
σημασία για την αγροτική παραγωγή

E) πιο πολλούς αγρότες
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Diğer sayfaya geçiniz.
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