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4. Οι οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι τα
τελευταία 30 χρόνια κάθε μεγάλη πετρελαϊκή
κρίση έχει οδηγήσει την παγκόσμια
οικονομία σε ----.

1. - 15. sorularda, cümlede boş bırakılan
yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi
bulunuz.
1. Ο προϊστάμενος της Αρχαιολογικής
Υπηρεσίας ---- την πρόοδο των εργασιών
αποκαταστάσεως των ζημιών των
αρχαιολογικών μνημείων της πόλης μας.
A) πρόσβλεψε

B) παρέβλεψε

C) διέβλεψε

D) επέβλεψε

A) μεγέθυνση

B) ανάπτυξη

C) εκτόνωση

D) έπαρση
E) ύφεση

E) πρόβλεψε

5. Η 1η διεθνής φιέστα αερόστατου θερμού
αέρα ---- να ολοκληρωθεί το μεσημέρι του
Σαββάτου, οπότε και θα ανακοινωθούν οι
νικητές, οι οποίοι θα παραλάβουν τα
έπαθλα.

2. Οι επιστήμονες από την Βρετανία μπόρεσαν
να ---- το 99% των καρκινικών κυττάρων σε
εργαστηριακά πειράματα.
A) πολεμήσουν

B) ξεριζώσουν

C) εξοντώσουν

D) υποβιβάσουν

E) εξορίσουν

A) αναμένεται

B) σκέφτεται

C) καταβάλλεται

D) υποτίθεται

E) δυσκολεύεται

6. Με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους όλοι οι
φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής ----.

3. Από τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από
την τροχαία προκύπτει ότι σε 2.743
περιπτώσεις ---- οι πινακίδες κυκλοφορίας ή
τα διπλώματα οδήγησης.
A) εξαιρέθηκαν

B) αφαιρέθηκαν

C) διαιρέθηκαν

D) προστέθηκαν

A) ήρθαν απ’έξω

B) έπεσαν έξω

C) χτύπησαν έξω

D) τά’μαθαν απ’έξω

E) τό’ριξαν έξω

E) συσσωρεύθηκαν
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7. Η ιστορία του θερμόμετρου είναι η ιστορία
της αναζήτησης ενός αντικειμενικού και ---τρόπου μέτρησης της θερμοκρασίας.
A) απρόσιτου

B) ακριβούς

C) εικονικού

D) ατελείωτου

10. ---- την ηγεσία του Καποδίστρια, του
πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας,
πραγματατοποιήθηκαν σημαντικές
μεταρρυθμίσεις.
A) αντί

D) προς

E) ψευδούς

B) φαγητού

C) ποτού

D) φαγωμού

B) σκοτεινές

C) ατομικές

D) κριτικές
E) υποθετικές

12. Σύμφωνα με τον καινούργιο νόμο οι
δανειολήπτες πρέπει να κάνουν επίσημη
αίτηση στις τράπεζες για ρύθμιση ----.

9. Συνάντησα προχτές στο δρόμο έναν παλιό
συμμαθητή μου που μου έκανε φριχτά
παράπονα, ότι ---- τον βλέπω στο δρόμο και
δεν τον χαιρετάω.
B) πότε
D) τάχα

E) υπό

A) αδέξιες

E) χυμού

A) όπου

C) περί

11. Σ’αυτόν τον αγώνα όλοι οι ποδοσφαιριστές
θα έχουν την ευκαιρία να δείξουν τις ---ικανότητές τους.

8. Πολλοί γιατροί δε συνιστούν τις βιταμίνες
και τα συμπληρώματα ---- και λένε πως
πρέπει να τρώμε πολλά φρούτα.
A) διατροφής

B) δια

C) ύστερα

A) πόρων

B) χρημάτων

C) εισόδων

D) χρεών
E) εκπτώσεων

E) τόσο
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13. Ο Θανάσης αγαπάει το κολύμπι και πηγαίνει
στην πισίνα ---- μπορεί.
A) εκεί

B) όποτε
D) πάντα

16. - 20. sorularda, aşağıdaki parçada
numaralandırılmış yerlere uygun düşen
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

C) τότε

Από τότε που τολμηροί επιχειρηματίες έβαλαν
σκοπό (16) ---- με εκατοντάδες δορυφόρους το
Ίντερνετ και τις ραδιοτηλεπικοινωνίες στον
ουρανό, οι ειδικοί του Διαστήματος έχουν κάθε
λόγο να ανησυχούν. Η γήινη τροχιά έχει ήδη
αποκτήσει ένα «σκουπιδότοπο» με πάνω από
10.000 (17) ---- αντικείμενα: τμήματα
πυραύλων, κομμάτια από ντεπόζιτα που έχουν
εκραγεί, δορυφόρους εκτός (18) ---- , ακόμα και
εργαλεία παρατημένα από τους αστροναύτες,
χωρίς να έχουν υπολογιστεί τα 50.000 με
100.000 συντρίμια κάθε (19) ---- (μικρότερα του
ενός εκατοστού) τα οποία κινούνται με μερικά
χιλıόμετρα την ώρα. Στο μεταξύ, ένα καινούριο
κύμα κατοίκων έχει καταβάλει την ουράνια
«γειτονιά». Πρόκειται για δορυφόρους
διαφόρων επιχειρήσεων, καθένας από τους
οποίους είναι (20) ---- με δεκάδες εώς και
εκατοντάδες εξαρτήματα.

E) κάπου

14. Την επόμενη δεκαετία τα τρένα θα συνδέουν
μεταξύ τους τις ---- πόλεις της Ευρώπης.
A) κυριότερες

B) ανωτέρες

C) εργατικότερες

D) συχνότερες
16.

E) γρηγορότερες

A) να προωθήσουν

B) να αποθήσουν

C) να προσελκύσουν

D) να αποθέσουν

E) να προσθέσουν
17.
A) διατιθέμενα

B) παραφερόμενα

C) προσφερόμενα

D) επιτιθέμενα

E) περιφερόμενα
18.
A) σχεδίου
15. Οι υποψήφιοι ---- τα έντυπα δεν θα πρέπει
να ξεχάσουν να σημειώσουν τον αριθμό
ταυτότητάς τους.

B) πτήσης

D) ωραρίου

C) χρήσης

E) περιμέτρου

19.

A) διαγράφοντας

B) αναφέροντας

A) χρήστη

B) είδους

C) συμπληρώνοντας

D) περνώντας

C) διαστημοπλοίου

D) έκρηξης

E) υπογραμμίζοντας

E) δορυφόρου
20.
A) αφοπλισμένος

B) προορισμένος

C) διεστραμμένος

D) ορισμένος

E) εξοπλισμένος
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21. - 25. sorularda, aşağıdaki parçada
numaralandırılmış yerlere uygun düşen
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

26. - 35. sorularda, verilen cümleyi uygun
şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz.
26. Πολλοί πιστεύουν πως οι εφευρέτες είναι
γεννημένοι, ----.

«Μια καλή διαφήμιση πρέπει να περιέχει τα
(21) ---- σημαντικά στοιχεία: την επικεφαλίδα, το
κυρίως κείμενο, την εικόνα και τα στοιχεία της
διαφημιζόμενης εταιρείας». Η επικεφαλίδα πρέπει
να προκαλεί το ενδιαφέρον του κοινού και να
(22) ---- εύκολα. Το κυρίως κείμενο πρέπει να
είναι σύντομο, περιεκτικό, ακριβές και σαφές.
Συχνά απευθύνεται στο κοινό στο β’ πρόσωπο
και έτσι η διαφήμιση γίνεται πιο (23) ----. Η εικόνα
πρέπει (24) ---- την προσοχή, να προκαλεί
ενδιαφέρον και να τονίζει το προϊόν. Η ταυτότητα
της εταιρείας πρέπει να δίνεται (25) ----, με μικρά
γράμματα αλλά πλήρη και ακριβή στοιχεία. Αυτή
είναι η άποψη των ειδικών σε ότι αφορά τα
στοιχεία που πρέπει να έχει μια σύγχρονη
διαφήμιση.

A) γιατί χωρίς αυτόν δεν θα είχαμε την
σημερινή πρόοδο ούτε τη δυνατότητα για
μετάδοση γνώσεων
B) αφού ο άνθρωπος κατέληξε σε κάποια
εφεύρεση για να αντιμετωπίσει κάποιο
καθημερινό πρόβλημα
C) γιατί μια εφεύρεση για να τελειοποιηθεί
χρειάζεται μια μακρά περίοδο με πειράματα
D) διότι η εφεύρεση στάθηκε μια πραγματική
επανάσταση για την πνευματική προκοπή
του ανθρώπου
E) γιατί από πολύ μικροί δείχνουν μια ισχυρή
τάση προς την μελέτη, την έρευνα και το
πείραμα

21.
A) εν μέρει

B) καθεξής

D) εξής

C) πλήρη

E) εφεξής

22.
A) αποβλέπεται

B) απομνημονεύεται

C) αποδεικνύεται

D) αποδεσμεύεται

E) αποδοκιμάζεται
23.
A) άμεση

B) έμμεση
D) αξιόλογη

27. Ένας φυσιολάτρης αγαπούσε τόσο τη φύση,
----.

C) σημαντική

A) που μάζεψε σπόρους φοινικιάς για να τους
φυτέψει στο κτήμα του

E) διαυγής

B) όταν είχε επηρεαστεί από τα βιβλία που
διάβαζε ενώ ήταν ακόμα μικρός

24.
A) να προαφαιρεί

B) να προαναγγέλνει

C) να προαπαιτεί

D) να προσελκύει

C) επειδή έβλεπε καθημερινά ότι η ευαισθησία
του κόσμου μειώνεται προς τη φύση
D) ώστε αναρωτήθηκε πως έπρεπε να είχε
βοηθήσει με κάθε τρόπο τους οικολόγους

E) να προεκτείνει

E) ώστε παρακολουθούσε με απάθεια την
αλλοίωση του περιβάλλοντος στην περιοχή
του

25.
A) αξεχώριστα

B) αδιάκριτα

C) διακριτικά

D) δυσδιάκριτα
E) αμετανόητα
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28. Πολλοί ποταμοί σε ανεπτυγμένες χώρες
χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση
των βιομηχανικών λυμάτων, ----.

30. Οι γεωργοί έπαθαν μεγάλη οικονομική
καταστροφή διότι τα δέντρα άνθισαν νωρίς,
----.

A) τα οποία αφού καταβάλλονται σε βιολογικό
καθαρισμό γίνονται κατάλληλα για πόση
χωρίς κανένα κίνδυνο

A) αν και αυτό το φαινόμενο θα επαναληφτεί
μελλοντικά πιο συχνά
B) αλλά αυτό δεν είχε και τόσο σοβαρές
επιπτώσεις στην ετήσια παραγωγή

B) με αποτέλεσμα την ρύπανση της θάλασσας
και τη μόλυνση του οικοσυστήματος σε
μεγάλο κλίμακα

C) και προκλήθηκαν μεγάλες απώλειες στην
βλάστηση του περιβάλλοντος

C) διότι είναι δυνατόν σήμερα να μιλάμε για
οικονομική ανάπτυξη και περιβαλλοντική
ευαισθησία

D) με αποτέλεσμα την καταστροφή της σοδειάς
από τα όψιμα κρύα
E) και οι αρμόδιες γεωργικές υπηρεσίες
προχώρησαν σε καταγραφή των ζημιών

D) αφού οι ποταμοί είναι κατάλληλοι δίοδοι και
δεν υπάρχει άλλος τρόπος για την
απομάκρυνση των λυμάτων
E) με αποτέλεσμα την οικονομική ανάπτυξη
μιας χώρας χωρίς τη λήψη μέτρων για την
προστασία των υπόγειων υδάτων

29. Μια και υπάρχουν ειδικοί κάδοι για την
ανακύκλωση του χαρτιού, ----.

31. Μετά το θάνατο ενός ανθρώπου από τη
«γρίπη των πτηνών» οι ειδικοί έθεσαν
αμέσως σε συναγερμό τις ομάδες
παρακολούθησης της δημόσιας υγείας ----.

A) γιατί λείπουν τα κίνητρα για τους πολίτες και
τις εταιρίες να συμμετέχουν σε
προγράμματα ανακύκλωσης

A) ώστε να επαγρυπνούν στο ενδεχόμενο
έξαρσης της επιδημίας

B) που μειώνουν την κατανάλωση πρώτων
υλών σε χαρτί και την χρήση άσκοπης
ενέργειας σε πρώτες ύλες

B) αν σε περίπτωση της επιδημίας δεν
υπάρχουν κατάλληλα φάρμακα

C) πρέπει να ρίχνουμε σ’αυτούς τις εφημερίδες
και τα περιοδικά που έχουμε διαβάσει

C) ώστε να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα στην
περίπτωση εξασθένησης της επιδημίας

D) δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε
τομείς θετικών ενεργειών για την διάσωση
του πλανήτη

D) μήπως δεν καταφέρουν να
καταπολεμήσουν την επιδημία
E)

E) μειώνεται η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του
εδάφους και των υπόγειων νερών, σώζεται
το περιβάλλον

να μη χάνουν τη ζωή τους και άλλοι
άνθρωποι εξαιτίας της επιδημίας
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32. Στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και της
Κεντρικής Ασίας βρίσκονται τα μεγαλύτερα
αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, ----.

34. Η επιστημονική ομάδα από το
Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του
Μάντσεστερ χρειάστηκε πέντε χρόνια ----.

A) που αποτελεί τη σημαντικότερη αιτία
πολέμου

A) εφόσον ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της
έρευνάς του με τη συσκευή παροχής
οξυγόνου

B) η οποία όμως δεν έχει αποθέματα νερού
C) δηλαδή μεγάλες πηγές επίγειων αγαθών

B) επειδή δεν μπορούσε να σταματήσει την
έρευνά του πάνω στην παροχή οξυγόνου

D) αν και υπάρχουν πολλές πετρελαιοπηγές
στην Αμερική και τη Σιβηρία

C) επειδή μπορούσε να κατασκευάσει τη
συσκευή παροχής μέσα σε πέντε μήνες

E) καθώς και τεράστια αποθέματα φυσικού
αερίου

D) ώσπου να τελειοποιήσει πλήρως τη
συσκευή παροχής οξυγόνου
E)

δεν μπορούσε να τελειοποιήσει τη συσκευή
παροχής οξυγόνου

35. Για τον μέσο Έλληνα εργαζόμενο με
μηνιαίες αποδοχές 680 ευρώ η θεατρική
έξοδος παραμένει είδος πολυτελείας ----.

33. Μετά το σκάνδαλο η θέση του υπουργού
θεωρείται πλέον αβέβαιη, ----.
A) γιατί μπορεί να συναντηθεί με τον
πρωθυπουργό ή τα στελέχη του κόμματος

A) και γι’αυτό αποφεύγει τις νυχτερινές
εξόδους στα κέντρα διασκέδασης

B) αφού δεν αποκλείεται να οδηγηθεί σε
παραίτηση ή και αποπομπή από το
κυβερνητικό σχήμα

B) μολονότι οι περισσότεροι Έλληνες θεωρούν
τα θεατρικά εισιτήρια ακριβά
C) και επομένως είναι το πρώτο που περικόβει
από τα έξοδά του

C) επειδή δεν αποκλείεται να συμφωνεί με το
κυβερνητικό πρόγραμμα

D) ώστε να μην περιορίζει τα έξοδα του για το
θέατρο

D) αφού πιθανότατα μετά την παραίτηση του
θα εδραιωθεί η θέση του

E) άρα η πολυτέλεια δεν είναι συνυφασμένη με
το μισθό

E) αφού υποτίθεται να μην παραιτηθεί ή και να
ζητήσει δημόσια συγνώμη από το λαό
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37. H χρήση της νέας τεχνολογίας της
πληροφορικής στο σπίτι και στο σχολείο
έχει μια ιστορία περίπου δύο δεκαετιών σε
τεχνολογικά προηγμένες χώρες.

36. - 40. sorularda, verilen Yunanca
cümleye anlamca en yakın Türkçe
cümleyi bulunuz.
36. Για να διατηρούμε το κανονικό βάρος του
σώματός μας, δεν αρκεί μόνο να τρώμε
λιγότερα και να κινούμαστε περισσότερο
αλλά πρέπει να κοιμούμαστε κανονικά κάθε
νύχτα από εφτά έως εννιά ώρες.

A) Gelişmiş ülkelerde, okullarda ve evlerde
yeni bilgisayar teknolojilerinden yararlanma
yaklaşık yirmi yıllık geçmişi olan bir
konudur.
B) Yeni bilgisayar teknolojisinin okullarda ve
evlerde kullanımı gelişmiş ülkelerde yirmi
yılı aşkın bir süredir devam etmektedir.

A) Vücut ağırlığını normal düzeyde tutabilmek
için daha az yemek yemek ve daha çok
hareket etmenin yanı sıra her gece 7 ile 9
saat arasında uyku uyumamız gerekir.

C) Bilgi çağı teknolojilerinin evde ve okulda
kullanımı, gelişmiş ülkelerde yaklaşık olarak
yirmi yıllık bir geçmişe sahiptir.

B) Ortalama vücut ağırlığına sahip olabilmek
için az yemek ve daha çok hareketli
olmamız yetmez, her gece yedi ila dokuz
saat uyumamız da gerekir.

D) Gelişmiş ülkelerde bilgisayar ve yeni
teknolojilerden yararlanma evde ve okulda
yaklaşık yirmi yıldan beri sürmektedir.

C) Kilosunu normal düzeyde korumak
isteyenlerin yediklerine dikkat ettikleri, spor
yaptıkları, ayrıca düzenli olarak 7 ila 9 saat
uyuduklarını unutmamak gerekir.

E) Teknolojik açıdan gelişmiş olan ülkelerde
yeni bilişim teknolojisinin evde ve okulda
kullanılmasının yaklaşık yirmi yıllık bir
geçmişi vardır.

D) Sahip olduğumuz normal vücut ağırlığını
korumak için sadece az yemek ve daha çok
hareket etmek yetmez, her gece düzenli
olarak 7 ila 9 saat uyumamız gerekir.
E) Normal vücut ağırlığını korumayı
başaranların az yemek yedikleri, daha çok
hareket ettikleri ve her gece 7 ila 9 saat
arasında uyudukları biliniyor.

38. Στην κατασκευή των διδακτικών
προγραμμάτων μέσω ηλεκτρονικών
υπολογιστών, μπορεί να ειπωθεί άνετα ότι η
εμπειρία του διδάσκοντος είναι πολύ
σημαντική.
A) Bilgisayar aracılığıyla derslerde kullanılacak
materyallerin hazırlanmasında hiç şüphesiz
öğretmenin deneyiminin çok önemli olduğu
söylenebilir.
B) Bilgisayar yardımıyla eğitici programların
yapılmasında, öğretmen faktörünün ve onun
deneyiminin çok önemli olduğu konusunda
şüphe yoktur.
C) Hiç şüpheye yer bırakmayan bir gerçek de
bilgisayar yardımıyla yapılan öğretim
programlarının öğretmen deneyimiyle önem
kazandığı konusudur.
D) Bilgisayarlar aracılığıyla eğitim programları
oluşturulmasında öğretmen deneyiminin çok
önemli olduğu rahatlıkla söylenebilir.
E) Bilgisayar kullanımı ve eğitim
programlarının hazırlandığı konusunda
öğretmen deneyiminin yarar sağladığı rahat
bir şekilde söylenebilir.
Diğer sayfaya geçiniz.
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39. H πειρατεία μέσω του Διαδυκτίου έχει
καταστεί ανεξέλεγκτη, διότι μέσα από
χιλιάδες διαφορετικές διευθύνσεις ο καθένας
μπορεί να μεταφέρει στον υπολογιστή του
εκατομμύρια τραγούδια, χωρίς να καταβάλει
τίποτε στους δημιουργούς του.

40. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι ο
σημαντικότερος πόρος σε κάποια χώρα
είναι το πετρέλαιο αλλά στο μέλλον το νερό
θα είναι ο στρατηγικότερος πόρος.
A) Bir ülke için petrolün önemi çoğu kişi
tarafından kabul edilse de gelecekte suyun
daha stratejik bir kaynak olacağı göz ardı
edilmemelidir.

A) İnternet aracılığıyla korsanlık kontrol
edilemez bir hal almıştır, çünkü herhangi bir
kişi birbirinden farklı binlerce adresten, eser
sahiplerine hiçbir ücret ödemeden
milyonlarca şarkıyı bilgisayarına indirebilir.

B) Pek çok kişi, bir ülkede petrolün en önemli
kaynak olduğuna inanmakta ancak su
gelecekte stratejik açıdan en önemli kaynak
olacaktır.

B) İnternette korsanlık kontrolden çıkmış ve
herhangi bir kullanıcı, farklı adreslerden,
eser sahiplerine ücret ödemeksizin
milyonlarca şarkıyı bilgisayarına aktarıp
kopyalayabiliyor.

C) Bir ülkede petrolün önemli bir kaynak
olduğu konusunda pek çok insan aynı
görüşte; ancak suyun gelecekteki stratejik
önemi unutulmamalıdır.

C) Bilişim suçları kontrol edilemez bir hal
almakta çünkü herhangi bir kullanıcı eser
sahibine bir ücret ödemeden milyonlarca
şarkıyı farklı adreslerden bilgisayarına
kopyalayabilir.

D) Pek çok insan bir ülkede en önemli
kaynağın petrol olduğunun farkındadır fakat
gelecekte su en stratejik kaynak olacaktır.
E) Su gelecekte en önemli kaynak olacaktır
fakat bugün için pek çoğumuz petrolün
daha önemli olduğuna inanıyoruz.

D) Eser sahiplerine hiçbir ücret ödemeden
milyonlarca şarkıyı birbirinden farklı
adreslerden bilgisayarlarına indiren sıradan
kullanıcılar kontrol edilemeyen internet
korsanlığının bir parçası olmuştur.
E) Eğer sıradan internet kullanıcıları
birbirinden farklı binlerce adresten eser
sahiplerine herhangi bir ücret ödemeden
milyonlarca şarkıyı bilgisayarlarına
indirebiliyorlarsa kontrol edilemeyen bir
internet korsanlığı söz konusudur.

Diğer sayfaya geçiniz.
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42. Anadolu’nun çeşitli yerlerinde yapılan
kazılar, Hititlerin M.Ö. XIV. yüzyılda yüksek
bir uygarlık düzeyine sahip olduğunu ortaya
çıkarmıştır.

41. - 45. sorularda, verilen Türkçe
cümleye anlamca en yakın Yunanca
cümleyi bulunuz.
41. Gazetelerde yayınlanan haberlerin aksine, iki
bankanın birleşmesinin yönetim kurullarının
onayından sonra gerçekleşeceği açıklandı.

A) Οι επιστήμονες στις ανασκαφές που έκαναν
σε διάφορα μέρη της Ανατολίας
αποκάλυψαν ότι οι Χετταίοι κατά τον δέκατο
τέταρτο αιώνα είχαν αναπτύξει ένα υψηλό
επίπεδο πολιτισμού.

A) Αντίθετα με τις δημοσιεύσεις των
εφημερίδων, ανακοινώθηκε ότι η
συγχώνευση των δύο τραπεζών θα
πραγματοποιηθεί μετά την έγκριση των
διοικητικών συμβουλίων τους.

B) Οι ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν σε
διάφορα μέρη της Ανατολίας έχουν
αποκαλύψει ότι οι Χετταίοι κατά τον δέκατο
τέταρτο αιώνα είχαν ένα υψηλό επίπεδο
πολιτισμού.

B) Σε αντίθεση με τις δημοσιεύσεις, τα
διοικητικά συμβούλια ανακοίνωσαν ότι οι
δύο τράπεζες θα συγχωνευθούν μετά την
απόφασή τους.

C) Οι επιστήμονες πραγματοποίησαν
ανασκαφές σε διάφορα μέρη της Ανατολίας
και αποκάλυψαν ότι οι Χετταίοι κατά τον
δέκατο τέταρτο αιώνα είχαν ένα επίπεδο
πολιτισμού.

C) Αντίθετα με τις εφημερίδες, ανακοινώθηκε
ότι οι δύο τράπεζες θα συγχωνευθούν μετά
την απόφαση των διοικητικών συμβουλίων
τους.

D) Οι ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν σε
διάφορα μέρη της Ανατολίας έχουν
ανακαλύψει ότι οι Χετταίοι κατά τον δέκατο
τέταρτο αιώνα είχαν φτάσει σ’ένα επίπεδο
υψηλού πολιτισμού.

D) Αντίθετα με τις δημοσιεύσεις των
εφημερίδων, ανακοινώθηκε ότι μετά την
έγκρισή της τα διοικητικά συμβούλια των
δύο τραπεζών θα ανακοινώσουν την
συγχώνευση.

E) Οι ανασκαφές που έκαναν οι επιστήμονες
σε διάφορα μέρη της Ανατολίας
αποκαλύπτουν το υψηλό επίπεδο
πολιτισμού που οι Χετταίοι κατά τον δέκατο
τέταρτο αιώνα είχαν.

E) Σε αντίθεση μ’όσα δημοσιεύτηκαν,
ανακοινώνεται ότι συγχώνευση των δύο
τραπεζών θα πραγματοποιηθεί αφού
εγκριθεί από τα διοικητικά συμβούλια.

Diğer sayfaya geçiniz.
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43. Geleneksel donanımın kullanımına arazinin
elverişli olmadığı ülkelerde, gübre atmak için
uçaklar kullanılmaktadır.
A) Σε χώρες στις οποίες προτιμούνται τα
αεροσκάφη για λίπανση δεν υπάρχουν
κατάλληλα εδάφη για τη χρήση των
παραδοσιακών εξοπλισμών.

44. Dünya tarihindeki büyük değişimlerden
hiçbiri, sömürgeciliğin sona ermesinden
daha çarpıcı ve daha hızlı olmamıştır.
A) Καμία αλλαγή απ’όλες της παγκόσμιας
ιστορίας δεν ήταν πιο δραματική και πιο
ραγδαία από την αποικιοκρατία.

B) Σε χώρες, των οποίων τα εδάφη δεν είναι
κατάλληλα για τη χρήση των παραδοσιακών
μεθόδων, χρησιμοποιούνται τα αεροσκάφη
για λίπανση.
C) Σε χώρες, όπου το έδαφος δεν είναι
ακατάλληλο για τη χρήση των
παραδοσιακών εξοπλισμών,
χρησιμοποιούνται επίσης τα αεροσκάφη για
λίπανση.
D) Σε χώρες, όπου χρησιμοποιούνται τα
αεροσκάφη για λίπανση υπάρχουν
κατάλληλα εδάφη για τη χρήση των
παραδοσιακών εξοπλισμών.
E) Σε χώρες, στις οποίες το έδαφος δεν είναι
κατάλληλο για τη χρήση των παραδοσιακών
εξοπλισμών, χρησιμοποιούνται τα
αεροσκάφη για λίπανση.

B) Το τέλος της αποικιοκρατίας υπήρξε πιο
δραματική και πιο ραγδαία αλλαγή απ’ όλες
τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην παγκόσμια
ιστορία.
C) Από όλες τις μεγάλες αλλαγές στην
παγκόσμια ιστορία καμία δεν υπήρξε πιο
δραματική και πιο ραγδαία από το τέλος της
αποικιοκρατίας.
D) Καμία δραματική και ραγδαία αλλαγή απ’
όλες τις μεγάλες αλλαγές στην παγκόσμια
ιστορία δεν υπήρξε από την αποικιοκρατία.
E) Από όλες τις μεγάλες αλλαγές στην
παγκόσμια ιστορία καμία άλλη αλλαγή από
το τέλος της αποικιοκρατίας δεν υπήρξε πιο
δραματική και πιο ραγδαία.

Diğer sayfaya geçiniz.
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45. Sürdürülebilir gelişme, dünyadaki az
gelişmiş ülkelerce uygulanmadan önce,
irdelenmesi ve tartışılması gereken temel bir
kavramdır.

46. - 51. sorularda, parçanın anlam
bütünlüğünü sağlamak için boş bırakılan
yere gelebilecek cümleyi bulunuz.

A) Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι μια βασική έννοια
που πρέπει να αναλυθεί και να συζητηθεί
προτού εφαρμοστεί από τις υπανάπτυκτες
χώρες στον κόσμο.
B) Μια βασική έννοια που πρέπει να αναλυθεί
και να συζητηθεί αφού εφαρμοστεί από τις
υπανάπτυκτες χώρες στον κόσμο είναι η
βιώσιμη ανάπτυξη.
C) Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι μια βασική έννοια
που πρέπει να αναλυθεί και να συζητηθεί
στις υπανάπτυκτες χώρες στον κόσμο
εφόσον εφαρμοστεί.
D) Η βιώσιμη ανάπτυξη αφού εφαρμοστεί
πρέπει να αναλυθεί και να συζητηθεί ως μια
βασική έννοια από τις υπανάπτυκτες χώρες
στον κόσμο.
E) Μια βασική έννοια που πρέπει να αναλυθεί
και να συζητηθεί είναι η βιώσιμη ανάπτυξη
αφού εφαρμόζεται από τις υπανάπτυκτες
χώρες στον κόσμο.

46. Αρχικά, η θέρμανση και το μαγείρεμα,
κατόπιν η μεταλλουργία και η κεραμική ήταν
για πολλούς αιώνες οι σημαντικότεροι
τομείς στους οποίους ο άνθρωπος
χρησιμοποίησε τη θερμότητα. Πολύ
αργότερα, αντιλήφθηκε ότι η θερμότητα
συνδέεται με την κίνηση και τον 18° αιώνα
κατασκεύασε τη πρώτη ατμομηχανή. ----. Με
την εκτεταμένη χρήση των μηχανών στην
παραγωγή αγαθών, ξεκινά η βιομηχανική
επανάσταση.
A) Τότε οι γυναίκες άρχισαν να χρησιμοποιούν
τον ατμό για να σιδερώνουν τα ρούχα των
παιδιών τους
B) Τότε κατασκευάστηκαν σιδηρόδρομοι
σ’όλες τις χώρες του κόσμου και οι
άνθρωποι άρχισαν να ταξιδεύουν με το
τρένο
C) Με τη χρήση της ατμομηχανής άλλαξε η
ιστορία του ανθρώπινου γένους και
δημιουργήθηκαν πολλές βιομηχανίες
παραγωγής ατμού
D) Από τότε, πολλές εργασίες έπαψαν να
γίνονται χειρονακτικά ή με τη βοήθεια ζώων
και αναπτύχθηκαν οι πρώτες βιομηχανίες
E) Εκείνη την εποχή πολλοί άνθρωποι άρχισαν
να εργάζονται στις βιομηχανίες και να
παράγονται περισσότερα προϊόντα
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47. Λέγοντας αθλητισμό σε ευρύ κοινωνικό
επίπεδο εννοούμε τους αγώνες που
γίνονται μεταξύ πόλεων ή κρατών. Στην
εποχή μας έχουμε εθνικούς αγώνες,
πανευρωπαϊκούς καθώς και τους
περίφημους Ολυμπιακούς, που
συμμετέχουν αθλητές απ’όλο σχεδόν τον
κόσμο. ----. Έτσι δημιουργήθηκε η
Ολυμπιακή ιδέα, που αποτελεί κάλεσμα
σ’όλους τους ανθρώπους για ειρηνική
άμιλλα και καταξίωση της ανθρώπινης
δύναμης.

48. Ανασφάλεια για το μέλλον. Αυτό νιώθουν οι
περισσότεροι Έλληνες όσον αφορά την
οικονομική τους κατάσταση. Η πλειονότητα
δηλώνει ότι θα σφίξει τον επόμενο χρόνο το
ζωνάρι, μειώνοντας τα έξοδα και αυξάνοντας
την αποταμίευση. ----.
A) Γι’αυτό οι περισσότεροι Έλληνες δε θέλουν
να νιώθουν ανασφαλείς λόγω της
οικονομικής τους κατάστασης
B) Έτσι πολλοί Έλληνες άρχισαν να πιστεύουν
πως τον επόμενο χρόνο θα έχουν μια
πλουσιοπάροχη ζωή

A) Ο αθλητισμός έχει πολύ μεγάλη σημασία
για την οικονομία, γιατί δίνει τη δυνατότητα
σε πολλούς άνεργους να βρούν δουλειά

C) Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι
Έλληνες νομίζουν πως θα μπορέσουν να
μειώσουν τα έξοδα και τις αποταμιεύσεις
τους

B) Η αξία αυτού του είδους του αθλητισμού
είναι πολύ μεγάλη, γιατί δημιουργεί
σπουδαία κίνητρα για την ειρηνική
συμβίωση και αλληλεγγύη των λαών

D) Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι
Έλληνες πιστεύουν πως η ζωή, μετά την
κυκλοφορία του κοινού ευρωπαϊκού
νομίσματος, έγινε πιο ακριβή

C) Η αξία των αθλητών γίνεται όλο και
περισσότερη, γιατί προβάλλουν την εικόνα
των χωρών που αγωνίζονται

E) Έτσι η οικονομική κατάσταση της
πλειονότητας των Ελλήνων θα
καλυτερεύσει και θα δημιουργηθούν νέες
θέσεις εργασίας

D) Αυτού του είδους οι αγώνες δε
διοργανώνονται κάθε χρόνο επειδή δεν
υπάρχουν κατάλληλα στάδια σ’όλες τις
χώρες του κόσμου
E) Η αξία αυτών των αγώνων είναι πολύ
μεγάλη, γιατί δημιουργεί μεγάλες
δυνατότητες για την αλληλογνωριμία των
αθλητών

49. ----. Μεγαλύτερη χαρά απ’αυτήν, σίγουρα
δεν υπάρχει στη ζωή. Αρκετοί όμως
διαφωνούν μ’αυτήν την άποψη και
υποστηρίζουν πως η εργασία καταπιέζει την
ανθρώπινη προσωπικότητα. Αυτό δεν είναι
τελείως αβάσιμο και εξαρτάται από τη στάση
που κρατάει καθένας απέναντι στη ζωή και
τη δημιουργικότητα.
A) Όσοι άνθρωποι εργάζονται λιγότερο
αισθάνονται μεγαλύτερη χαρά
B) Τα έργα τέχνης κάνουν τους ανθρώπους
περισσότερο χαρούμενους
C) Με την πολύωρη εργασία ο άνθρωπος
κουράζεται αλλά παίρνει περισσότερα
χρήματα
D) Με τα έργα τέχνης ο άνθρωπος εκφράζει τα
συναισθήματά του
E) Με την εργασία ο άνθρωπος αισθάνεται τη
χαρά της δημιουργίας
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50. Ο Γάλλος φιλόσοφος Ζαν Πωλ Σαρτρ είπε
κάποτε πως «η ζωή είναι άγχος και
αγωνία». ----. Κάθε άνθρωπος διαπιστώνει
καθημερινά πως η επιβίωση είναι δύσκολο
επίτευγμα. Πραγματικά οι σύγχρονοι καιροί
είναι δύσκολοι, γιατί το παρόν και το μέλλον
είναι θολό.
A) Στην εποχή μας αυτή η διαπίστωση κερδίζει
μεγαλύτερη σημασία
B) Στις μέρες μας τα λόγια του Γάλλου
φιλοσόφου έχουν χάσει τη σημασία τους
C) Στην εποχή μας ελάχιστοι άνθρωποι
συμφωνούν με το Γάλλο φιλόσοφο
D) Στην εποχή μας πρέπει να
επαναλαμβάνουμε τα λόγια του Γάλλου
φιλοσόφου

52. - 57. sorularda, verilen durumda
söylenmiş olabilecek sözü bulunuz.
52. Eίστε σε μια υπεύθυνη κυβερνητική θέση και
δίνετε συνέντευξη τύπου σε μια ομάδα
δημοσιογράφων με θέμα την πολιτική της
κυβέρνησης σε θέματα περιβάλλοντος. Ένας
δημοσιογράφος που εργάζεται σε μια
εφημερίδα που αντιπολιτεύεται την
κυβέρνηση φαίνεται ότι είναι
αποφασισμένος να σας στριμώξει. Είστε
αποφασισμένος να διατηρήσετε την
ψυχραμία σας στις απαντήσεις σας. Έτσι,
όταν ζητάει να μάθει την άποψη σας για τον
τρόπο αντιμετώπισης εκ μέρους της
κυβέρνησης των αυθαίρετων που χτίστηκαν
πρόσφατα σε δασική περιοχή, λέτε:
A) Η πολιτική μας αποσκοπεί στην
ενδυνάμωση της ευαισθησίας του κοινού
στα θέματα που θίγετε.

E) Στις μέρες αυτή η διαπίστωση είναι
φαινομενική

B) Είμαστε αποφασισμένοι να μην
επιτρέψουμε τις καταπατήσεις και όλα τα
αυθαίρετα επρόκειτο να κατεδαφιστούν.
C) Δεν νομίζω πως είμαι σε θέση να εκφέρω
γνώμη σε θέματα που σχετίζονται με την
αναπτυξιακή πολιτική.
D) Εχετε απόλυτα δίκιο στις επικρίσεις σας,
είμαστε αποφασισμένοι να πατάξουμε την
διαφθορά.

51. Όλοι οι νέοι, σ’όλο το κόσμο, έχουν το
δικαίωμα να μορφωθούν. Οι πηγές απ’όπου
μπορούν να αντλήσουν γνώσεις είναι
πολλές όπως η οικογένεια, το σχολείο, τα
βιβλία, τα περιοδικά, ο τύπος, η τηλεόραση,
ο κινηματογράφος. ----. και αγωνίζονται με
μόχθο να πραγματοποιήσουν αυτό το
όνειρό τους.

E) Μάλλον είστε λίγο προκατειλημμένος και
δεν βλέπετε το οικονομικό όφελος που θα
προκύψει.

A) Αρκετοί νέοι που δε διαβάζουν πολύ
μπορούν να σπουδάσουν σε ιδιωτικά
πανεπιστήμια
B) Γι’αυτό οι νέοι πρέπει να μελετάνε πολύ
σκληρά για να σπουδάσουν στα
πανεπιστήμια
C) Αρκετοί νέοι πέρα απ’αυτή τη μόρφωση,
επιθυμούν να σπουδάσουν στα
πανεπιστήμια
D) Όμως αρκετοί νέοι αν και είναι πτυχιούχοι
πανεπιστημίου δεν έχουν πάρει σωστή
μόρφωση
E) Οι νέοι δεν επιθυμούν μια καλύτερη
εκπαίδευση στα δημόσια πανεπιστήμια
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53. Ζείτε σε μια πολυκατοικία και εργάζεστε σε
ένα εργοστάσιο με βάρδια. Συνεπώς οι ώρες
που πηγαίνετε στη δουλειά εναλλάσονται.
Στο πάνω διαμέρισμα μένει μια πολύτεκνη
οικογένεια και ο θόρυβος μαζί με τις φωνές
των παιδών είναι πλέον καθημερινό
φαινόμενο. Όταν έχετε βάρδια τη νύχτα
πρέπει να ξεκουραστείτε και να κοιμηθείτε
την ημέρα κάτι που είναι αδύνατο εξαιτίας
της φασαρίας. Ένα βράδυ ανεβαίνετε πάνω
για να εκφράσετε το παράπονό σας,
χτυπάτε την πόρτα και στον κύριο που
βγαίνει, λέτε το εξής:
A) Συγνώμη που σας ενοχλώ αλλά ο θόρυβος
που δημιουργείται στο διαμέρισμά σας είναι
ανεπίτρεπτος και αν συνεχιστεί θα
απευθυνθώ στον διαχειριστή.
B) Με συγχωρείτε κύριε η αναίδεια σας έχει
φτάσει στο απροχώρητο, είστε ανάγωγος, τι
είναι αυτά που λέτε, μάθετε να φέρεστε.
C) Πιστεύω ότι θα έπρεπε να γνωρίζετε τους
κανόνες που πρέπει να τηρείτε σε έναν
χώρο που πρέπει να επικρατήσει απόλυτη
ησυχία.
D) Λυπάμαι κύριε αλλά δεν υπάρχει τρόπος
συννενοήσεως μαζί σας και θα αναγκαστώ
να καταφύγω σε μέτρα για να επιτείνετε το
θόρυβο.

54. Είστε ιδιοκτήτης ενός νεοκλασικού σπιτιού.
Το σπίτι αυτό έχει κριθεί διατηρητέο. Δεν
έχει γίνει όμως σ’αυτό καμιά επισκευή. Η
αρμόδια κρατική υπηρεσία, σας δίνει ένα
ποσό χρημάτων για την αναπαλαίωσή του,
αλλά δεν επαρκούν. Αν μπορούσατε να το
κατεδαφίσετε και να χτίσετε στην θέση του
ένα σύγχρονο κτίριο θα είχατε αναμφίβολα
μεγαλύτερες προσόδους, εντούτοις επειδή
είστε λάτρης τέτοιων κτισμάτων θέλετε
πάση θυσία να το διατηρήσετε και
απευθύνεστε στην αρμόδια υπηρεσία για να
ζητήσετε κάποιο επιπρόσθετο κονδύλιο και
λέτε στον υπεύθυνο:
A) Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για την
διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά
το κτίριο αυτό είναι ετοιμόρροπο και
πιστεύω πως είναι παράλογο να
επιμείνουμε στην αναπαλαίωση.
B) Η αναπαλαίωση τέτοιων κτιρίων έχει μεγάλη
σημασία για τον αρχιτεκτονικό ιστό της
πόλης μας αλλά θα προτιμούσα να βρεθεί
κάποιος τρόπος να δοθεί άδεια για την
κατεδάφισή του επειδή είναι σε
σεισμόπληκτη ζώνη.
C) Πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια εκ
μέρους όλων μας για την ευαισθητοποίηση
της κοινής γνώμης αλλά αυτό από μόνο του
δεν αρκεί για την εύρεση των απαραίτητων
χρημάτων.

E) Συγνώμη που σας ενοχλώ, όταν αγοράζετε
παιδικά παιχνίδια να ελέγχετε τον θόρυβο
που δημιουργούν.

D) Είναι αδιανόητο να μην υπάρχει η
δυνατότητα να βρεθεί κάποια λύση από
μέρους της πολιτείας. Εγώ δεν είμαι
διατεθειμένος να ασχοληθώ άλλο με το
ζήτημα.
E) Το κόστος αναπαλαίωσης υπερβαίνει κατά
πολύ την επιδότηση, υπολογίζω ότι θα
χρειαστώ το διπλάσιο από το ποσό που
διατίθεται, για αυτό θα ήθελα να μου δοθεί
κάποια ενίσχυση από τα ευρωπαϊκά
προγράμματα.
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55. Ο ξάδερφός σας δούλευε ως εποχικός
εργάτης στο δήμο της περιοχής σας. Ήταν
χειριστής εκσκαπτικού μηχανήματος. Ενώ
χειριζόταν το μηχάνημα έσκασε το
μπροστινό δεξιό λάστιχο του μηχανήματος
και κατέβηκε να δει τι ακρβώς είχε συμβεί.
Δεν πρόλαβε να κάνει δύο βήματα και
αντίκρισε μπροστά του ένα πορτοφόλι
γεμάτο με ευρώ. Όταν τελείωσε τη δουλειά
του ήρθε στο γραφείο σας και ανέφερε το
περιστατικό και εσείς με τη σειρά σας, του
είπατε:

56. Ήσασταν διευθυντής σε ένα σχολείο που
βρισκόταν σε μια υποβαθμισμένη περιοχή
της πόλης σας. Μια μέρα ήρθε ένας
συνταξιούχος γιατρός που έμενε εκεί κοντά
και είπε ότι ήθελε να προσφέρει εθελοντικά
τις υπηρεσίες του σε ό,τι είχε σχέση με την
ειδικότητά του. Ήθελε να βοηθήσει το
σχολείο σας. Δεν είχε συγγενείς να
φροντίσει ούτε κάποιο υλικό συμφέρον για
να κάνει αυτή την προσφορά.
Συγκινηθήκατε πολύ και του είπατε:

A) Για να γίνουν δικά σου τα χρήματα θα
πρέπει να μην τα αναζητήσει κανείς για ένα
χρόνο, γι΄αυτό κράτησέ τα.

A) Προσφέρετε τον εαυτό σας χωρίς να
περιμένετε ανταλλάγματα, είναι ό,τι
ευγενικότερο μπορεί να κάνει ένα
ανθρώπινο πλάσμα για ένα άλλο.

B) Πρέπει να παραδοθείς στην αστυνομία
χωρίς χρονοτριβή αλλιώς θα έχεις
μπλεξίματα.

B) Θα θέλατε να δουλέψετε σαν βοηθός ή
επόπτης και να μοιραστείτε τις γνώσεις σας
με τους συναδέλφους σας;

C) Ηταν η τυχερή σου μέρα σήμερα δεν θα
πρέπει να νιώθεις τύψεις, έκανες το
καθήκον σου.

C) Βλέπω ότι είστε αποφασισμένος να είστε
χρήσιμος στους ανθρώπους που την έχουν
ανάγκη ειδικά στην προχωρημένη αυτή
ηλικία τους.

D) Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να
πας και να το παραδώσεις στην αστυνομία.

D) Συνέχεια μας μαθαίνουν ότι τίποτε δεν είναι
δωρεάν ότι κάθε προσφορά πρέπει να έχει
κάποιο αντάλλαγμα έστω και μικρό.

E) Είναι θέμα ήθους, η πράξη σου σίγουρα θα
τιμηθεί και δεν θα νιώθεις καμιά ενόχληση
που το κάνεις αυτό.

E) Είμαι πραγματικά έκπληκτος και δεν ξέρω
πώς να σας ευχαριστήσω για τις υπηρεσίες
που έχετε προσφέρει μέχρι σήμερα στο
σχολείο μας.
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57. Σ’ ένα περιοδικό βλέπετε ένα άρθρο με τίτλο
«Τέρμα στην παχυσαρκία» και από κάτω μια
ολόσωμη κοντινή φωτογραφία σας η οποία
τραβήχτηκε εν αγνοία σας. Απεικονίζεστε με
το μαγιό σας στην παραλία σε μια καθόλου
κολακευτική στάση. Το αίμα ανεβαίνει στο
κεφάλι σας, γίνεστε έξω φρενών και μέσω
κινητού παίρνετε αμέσως τον αρχισυντάκτη
του περιοδικού και του λέτε:
A) Εφόσον δεν αναφέρεται πουθενά το όνομά
μου, οποιοσδήποτε έχει το δικαίωμα όχι
μόνο να με φωτογραφίσει αλλά και να τις
δημοσιεύσει.
B) Φαντάζομαι ότι επειδή εμφανίζομαι με μαγιό
δημοσίως, οποιοσδήποτε έχει το δικαίωμα
να με φωτογραφίσει αλλά εσείς δεν
ζητήσατε την άδειά μου.
C) Η φωτογράφιση μου και η δημοσίευση της
χωρίς την άδειά μου αποτελεί παράνομη
προσβολή της προσωπικότητας μου και θα
ασκήσω αγωγή εναντίον σας.

58. - 63. sorularda, cümleler sırasıyla
okunduğunda parçanın anlam
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.
58. (I) Ένα αξιοσημείωτο περιστατικό στη μακρά
ιστορία επιθέσεων ενάντια του διαδικτύου
συνέβη το Μάρτιο του '99. (II) Ο ιός "Μελίσα"
προσέβαλε χιλιάδες μηχανήματα εταιρειών και
χρηστών, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές.
(III) Τον Μάιο του 2000, ένας άλλος ιός
επεκτάθηκε σε χιλιάδες υπολογιστές μέσω
ηλεκτρονικών μηνυμάτων, διαγράφοντας όλα τα
αρχεία μουσικής και φωτογραφιών στον
υπολογιστή. (IV) Λέγεται ότι η "τρύπα" στην
ασφάλεια του λογισμικού είχε εντοπιστεί καιρό
πριν από τους τεχνικούς της Microsoft.
(V) Αυτός ο ιός εξαπλώθηκε ταχύτατα γιατί
έστελνε αυτόματα εκατοντάδες μηνύματα με το
επικίνδυνο πρόγραμμα χωρίς να το ξέρει ο
κάτοχος του υπολογιστή.
A) Ι

B) IΙ

C) IIΙ

D) IV

E) V

D) Η φωτογράφιση έγινε χωρίς την άδειά μου,
θα απευθυνθώ στο Εθνικό Συμβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης, θα ζητήσω επανόρθωση
και θα πάω στο δικαστήριο.
E) Μπορείτε να μου πείτε ποιος ήταν ο
ρεπόρτερ που ετοίμασε το συγκεκριμένο
ρεπορτάζ διότι σκέφτομαι να τον συγχαρώ
επειδή με έκανε διάσημο.

59. (I) Οι άνθρωποι του Μεσαίωνα θεωρούσαν τη
γυναίκα κατώτερη από τον άνδρα. (II) Οι
σχέσεις των δύο φύλων περιορίζονταν στο
πλαίσιο του γάμου. (III) Πίστευαν ότι αυτό έδινε
στους άνδρες το δικαίωμα να επιβάλουν σ’αυτές
σωματικές ποινές. (IV) Η θέση της άλλαζε όχι
μόνο από αιώνα σε αιώνα, αλλά πολύ
περισσότερο, από τάξη σε τάξη. (V) Η μοίρα της
αριστοκράτισσας ήταν καλύτερη από τη μοίρα
της γυναίκας του πλούσιου εμπόρου και η θέση
των δύο αυτών ήταν πολύ διαφορετική από τη
θέση των γυναικών των χωρικών.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V
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60. (I) Η ζωή του ανθρώπου είναι ένας αδιάκοπος
αγώνας, σε πολλά πεδία, για την κατάκτηση της
ευτυχίας. (II) Πολλές φορές, στον αγώνα αυτό,
αναγκάζεται να συγκρουσθεί τόσο με τον εαυτό
του, όσο και με τους γύρω του. (III) Αρκετά
συχνά, αυτές οι συγκρούσεις και η κούραση που
τις συνοδεύει, διαταράσσουν την ισορροπία του,
του δημιουργούν άγχος και ζητάει μέσα απ’τη
ψυχαγωγία να βρει διεξόδους, να κάνει
πράγματα που θα τον ευχαριστήσουν. (IV) Αυτό
το θέμα είναι βασικό για τους ανθρώπους και
ιδιαίτερα για τους νέους. (V) Η ψυχαγωγία,
λοιπόν επιδρά στον ψυχολογικό κόσμο του
ανθρώπου και αποτελεί αναγκαίο μέσο για την
επιβίωση και την κατάκτηση της ζωής.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

A) I

61. (I) Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στην
Ελλάδα μια σταδιακή αλλοίωση των
παραδόσεων. (II) Η αμφισβήτηση συμβαίνει
περισσότερο στους νέους ανθρώπους, επειδή
αισθάνονταν ότι ο παραδοσιακός τρόπος ζωής
τους δεσμεύει την ελευθερία. (III) Η νοοτροπία
του Έλληνα γρήγορα αλλάζει και αρκετές φορές
μιμείται έναν τρόπο ζωής που δεν είναι στα
μέτρα του. (IV) Αυτός ο μιμιτισμός τού αφαιρεί
τη δημιουργική του ζωντάνια, με αποτέλεσμα να
μην εξελίσσεται. (V) Το κακό είναι ότι
επηρεάζεται τόσο πολύ από τον ξενόφερτο
τρόπο ζωής, ώστε δεν έχει τη δυνατότητα να
δεχτεί δημιουργικά αυτές τις επιρροές.
A) I

B) II

C) III

D) IV

62. (I) Μία απ’τις κοινωνικές πληγές, που μαστίζουν
την εποχή μας, είναι το πρόβλημα της βίας και
της εγκληματικότητας. (II) Μολονότι το βιοτικό
επίπεδο ανέβηκε και οι άνθρωποι μορφώθηκαν
περισσότερο, η βία όχι μόνο δε σταμάτησε,
αλλά βρίσκεται σε έξαρση. (III) Οργανωμένες μη
κυβερνητικές ομάδες κάνουν τρομοκρατικές
ενέργειες, καίνε, σκοτώνουν πολιτικά πρόσωπα
και δημιουργούν κοινωνικές αναταραχές. (IV) Τα
τελευταία ιδίως χρόνια, όπως
πληροφορούμαστε απ’τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης έγινε καθημερινό φαινόμενο και
θύματα της είναι ανύποπτοι άνθρωποι, που δεν
έφταιξαν σε τίποτε. (V) Οι συνέπειες της για τη
ζωή μας είναι άσχημες και δείχνουν, ότι το
κοινωνικό μας σύστημα νοσεί.
B) II

C) III

D) IV

E) V

63. (I) Ο άνθρωπος, το τελειότερο πλάσμα της
δημιουργίας, γεννήθηκε ελεύθερος για να ζει
ευτυχισμένος και να δημιουργεί. (II) Σταδιακά
συγκρότησε κοινωνίες και προσπάθησε με
διάφορους τρόπους να κατοχυρώσει τα φυσικά
δικαιώματά του. (III) Πολλές φορές όμως η
ελευθερία του και τα δικαιώματά του
κατακερματίστηκαν απ’τους πιο ισχυρούς
συνανθρώπους του. (IV) Η ιστορία του
ανθρώπινου γένους είναι γεμάτη από τέτοια
παραδείγματα. (V) Έτσι πολλοί μιλούν για
δικαιώματα και υποστηρίζουν πως σαν σκοπό
τους έχουν να τα αλλοιώσουν.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V
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64. - 69. sorularda, verilen cümleye
anlamca en yakın olan cümleyi bulunuz.
64. Η τέχνη αποτελεί ένα από τα κορυφαία
επιτεύγματα του ανθρώπινου πνεύματος και
ίσως το μόνο μέσα στο οποίο ο άνθρωπος
μπορεί να επιτύχει την τελειότητα.
A) Η τέχνη για τους ανθρώπους του
πνεύματος αποτελεί μια κορυφαία επιτυχία
και μέσω της τέχνης η τελειότητα είναι
εφικτή.

65. Η παγκόσμια κοινωνία παρά τα
προβλήματα της μπορεί να προσβλέπει στο
μέλλον με αισιοδοξία, αρκεί να πιστέψει
στον άνθρωπο και την δύναμη του
πνεύματος.
A) Αν οι λαοί του κόσμου πιστεύουν στην
δύναμη το πνεύματος και στον άνθρωπο
τότε μπορούν να βλέπουν το μέλλον με
αισιόδοξα αισθήματα.
B) Η διεθνής κοινότητα εφόσον αντιμετωπίζει
προβλήματα μπορεί να ατενίζει το αύριο με
θετικά αισθήματα αν πιστεύει στον
άνθρωπο και τις πνευματικές του
δυνατότητες.

B) Η τέχνη είναι μια μεγάλη επιτυχία του
ανθρώπινου πνεύματος και ίσως είναι ο
μόνος τρόπος με τον οποίον ο άνθρωπος
φτάνει στην τελειότητα.

C) Όλα τα κράτη του κόσμου αν παραβλέψουν
τα προβλήματά τους μπορούν να κοιτάζουν
στο μέλλον με αισιοδοξία με τον όρο ότι
βασίζονται στις δυνατότητες του
ανθρώπινου πνεύματος.

C) Το ανθρώπινο πνεύμα μπορεί να φτάσει
στην τελειότητα με τη βοήθεια της τέχνης η
οποία είναι κατορθωτή ως ένα κορυφαίο
επίτευγμα.

D) Όλοι οι λαοί του κόσμου, έστω κι αν
αντιμετωπίζουν προβλήματα, μπορούν να
βλέπουν αισιόδοξα το μέλλον, αρκεί να
πιστέψουν στον άνθρωπο και στην
πνευματική του δύναμη.

D) Η δημιουργία έργων με καλλιτεχνική αξία
αποτελεί ένα πολύ μεγάλο κατόρθωμα του
ανθρώπου που οδηγεί στην τελειότητα.
E) Η τέχνη ως ένα κορυφαίο κατόρθωμα του
ανθρώπου και του πνεύματος του μέσω
της οποίας ο άνθρωπος μπορεί να επιτύχει
την τελειότητα.

E) Η διεθνής κοινωνία αντιμετωπίζει
προβλήματα αλλά σε περίπτωση που
πιστεύει στην δύναμη του πνεύματος του
ανθρώπου μπορεί να διατηρεί αισιόδοξα
αισθήματα.
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66. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το μεγαλύτερο
επίτευγμα, που μπορεί να πραγματοποιήσει
ο άνθρωπος είναι η κατάκτηση του εαυτού
του.
A) Είναι σίγουρο ότι ο άνθρωπος μπορεί να
πραγματοποιήσει πολλά επιτεύγματα αλλά
η κυριαρχία του πάνω στον εαυτό του είναι
ανέφικτη.
B) Χωρίς αμφιβολία ο άνθρωπος μπορεί να
κατακτήσει τον εαυτό του και αυτό
μπορούσε να θεωρηθεί μεγάλη προσπάθεια
με επιτεύγματα.
C) Δεν μπορεί να φέρει κανείς αντίρρηση στο
γεγονός ότι η κυριαρχία του ανθρώπου
πάνω του είναι η κατάκτηση του εαυτού του.
D) Ο άνθρωπος μπορεί να σημειώσει μεγάλη
επιτυχία σε διάφορους τομείς αλλά η
κατάκτηση του εαυτού του είναι το
μεγαλύτερο επίτευγμα.

67. Ο ρόλος της διαφήμισης είναι να μεταδώσει
μια πληροφορία με σκοπό να
πραγματοποιηθεί στο μυαλό του αναγνώστη
ή θεατή μια αλλαγή της στάσης απέναντι
στο διαφημιζόμενο προϊόν.
A) Ο σκοπός της διαφήμισης είναι να λανσάρει
μια πληροφορία προκειμένου να συντελέσει
σε μια διαφοροποίηση της στάσης του
αναγνώστη ή θεατή προς το προϊόν που
διαφημίζεται.
B) Η διαφοροποίηση της στάσης του
αναγνώστη ή θεατή προς το προϊόν που
διαφημίζεται μπορεί να αλλάξει μόνο αν
πραγματοποιηθεί ο σκοπός του διαφημιστή.
C) Η διαφήμιση έχει ως σκοπό να αλλάξει την
σκέψη του θεατή ή του αναγνώστη για ένα
προϊόν που διαφημίζεται προκειμένου να
αποτελέσει αντικείμενο αγοράς.
D) Η διαφήμιση για να θεωρηθεί πετυχημένη
πρέπει να αλλάξει την θέση του αναγνώστη
ή του θεατή προς το προϊόν που
διαφημίζεται με την πληροφορία που
μεταδίδει.

E) Αναμφισβήτητα, η πιο μεγάλη επιτυχία που
μπορεί να σημειώσει ο άνθρωπος, είναι η
κυριαρχία στον εαυτό του.

E) Ο σκοπός της διαφήμισης είναι η
πληροφόρηση για ένα προϊόν που
διαφημίζεται και αποβλέπει στην αλλαγή της
στάσης του θεατή ή του αναγνώστη.

Diğer sayfaya geçiniz.

19

A
KPDS YUNANCA / MAYIS 2008

68. Οι ζωντανές τηλεοπτικές συζητήσεις
συμβάλλουν στην αφύπνιση της κοινωνικής
και πολιτικής συνείδησης των ανθρώπων.

69. Η επιστημονική γνώση, με τις
καταπληκτικές προόδους της, συνέβαλε
στην εξύψωση του πνευματικού επιπέδου
των ατόμων και των λαών.

A) Ο ζωντανός διάλογος που γίνεται μπροστά
στις τηλεοπτικές κάμερες δημιουργεί
συνείδηση στους ανθρώπους σε θέματα
που σχετίζονται με το κοινωνικό και
πολιτικό περιβάλλον τους.

A) Η γνώση μας σε θέματα επιστήμης,
παρουσιάζει εκπληκτική ανάπτυξη με
αποτέλεσμα την ανύψωση του πολιτιστικού
επιπέδου των κοινωνιών.

B) Οι απευθείας συζητήσεις στη τηλεόραση
βοηθούν τους ανθρώπους να
ενημερώνονται πάνω σε θέματα κοινωνικά
και πολιτικά και αποκτούν συνείδηση.

B) Η γνώση που παρέχει η επιστήμη, με την
εξαιρετική της πρόοδο, συντέλεσε ώστε να
εξυψωθεί το επίπεδο του πνεύματος του
ανθρώπου ατομικά και μαζικά.

C) Οι συζητήσεις στη μικρή οθόνη που
πραγματοποιούνται ζωντανά παίζουν
σημαντικό ρόλο στο να αφυπνίσουν τη
συνείδηση των ανθρώπων απέναντι στην
κοινωνία και την πολιτική.

C) Η επιστήμη με την γνώση που μας παρέχει
έχει καταφέρει εξαιρετική πρόοδο στην
έξαρση της πνευματικής στάθμης σε
ατομικό και κοινωνικό επίπεδο.
D) Το πνευματικό επίπεδο των ανθρώπων
αλλά και των λαών ευρύτερα αναπτύχτηκε
με τις γνώσεις που μας παρέχει η επιστήμη
και η κοινωνία.

D) Η τηλεόραση η οποία αποτελεί έναν πομπό
για τη μετάδοση των ζωντανών
τηλεοπτικών συζητήσεων αναφέρεται
συνειδητά σε θέματα κοινωνικού και
πολιτικού περιεχομένου.
E) Οι συζητήσεις που γίνονται στην τηλεόραση
δημιουργούν συνειδητούς πολίτες με
ευαισθησία σε θέματα κοινωνικά και
πολιτικά.

E) Η εξύψωση του πολιτιστικού επίπεδου των
ατόμων και των κοινωνιών κατέστη δυνατό
χάρη στη γνώση που αποκτήσαμε στο
επιστημονικό επίπεδο.
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71. Πωλητής :
- Καλημέρα σας. Πώς μπορώ να σας
βοηθήσω;

70. - 75. sorularda, karşılıklı konuşmanın
boş bırakılan kısmını tamamlayabilecek
ifadeyi bulunuz.
70. Δημοσιογράφος :
- Κατ' αρχάς θα θέλαμε να ακούσουμε από
την πλευρά ενός στελέχους του κόμματος
τις βασικές θέσεις.
Ο καλεσμένος
:
- Δηλαδή όλο το πρόγραμμα θέλετε να
μάθετε;
Το
πιο
λογικό
σαν
δημοσιογράφοι είναι να ξεκινήσετε με μια
έρευνα στο Ίντερνετ, να κατεβάσετε όλο
το πρόγραμμα…
Δημοσιογράφος :
- ----

Πελάτης :
- Καλημέρα σας, ενδιαφέρομαι για μια
τηλεόραση.
Πωλητής :
- Βεβαίως ενδιαφέρεστε για κάποιο
συγκεκριμένο μοντέλο;
Πελάτης
- ----

:

Πωλητής :
- Φυσικά. Ελάτε μαζί μου. Εδώ είναι όλες οι
τηλεοράσεις που έχουμε.
A) Τα καινούρια μοντέλα πόσα χρόνια εγγύηση
έχουν;

Ο καλεσμένος
:
- Καταρχήν αυτή τη στιγμή υπάρχει
κοινοποιημένο στις ιστοσελίδες του
κόμματος μας. Εφόσον, όμως έχετε
μελετήσει αυτό το πρόγραμμα, θέλω να
μου πείτε πού έχετε ενστάσεις;

B) Απλώς ήθελα να πάρω κάποιες
πληροφορίες για το συγκεκριμένο μοντέλο.
C) Όχι ακριβώς. Μπορώ να ρίξω μια ματιά;
D) Είναι δυνατόν να μου το φέρετε στο σπίτι
χωρίς κάποια επιβάρυνση;

A) Για όλα αυτά χρειάζονται χρήματα,
υπάρχουν αυτά τα χρήματα για την έρευνα;
B) Είπατε πριν ότι έχετε τροποποιήσει κάποιες
θέσεις, ένα παράδειγμα;

E) Αν πληρώσω τοις μετρητοίς θα έχω κάποια
έκπτωση;

C) Και εμείς δεν κάναμε καμιά έρευνα και
παραχωρήσαμε τα πάντα.
D) Την κάναμε την έρευνα! Απλά θα θέλαμε να
μας τα πείτε και εσείς.
E)

Πάνω στο θέμα της λαθρομετανάστευσης η
δικιά σας άποψη μας ενδιαφέρει.
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72. Κύριος
:
- Χαίρετε. Θέλω να εξαργυρώσω αυτή την
επιταγή.
Υπάλληλος :
- Λυπάμαι, αλλά η επιταγή σας έχει κάποιο
πρόβλημα.
Κύριος
:
- Πρόβλημα; Τι πρόβλημα. Δεν
καταλαβαίνω. Μόλις μου την έδωσε ο
λογιστής μας.
Υπάλληλος
- ----

73. Δημοσιογράφος :
- Κύριε διευθυντά, έχει περάσει μόλις ένας
μήνας από την επέμβαση στην οποία
υποβληθήκατε και δείχνετε σαν να μην
υπάρχουν ίχνη της επάνω σας.
-Διευθυντής
----

:

-Δημοσιογράφος :
- Ηταν ασφαλώς μια δύσκολη στιγμή για
εσάς αλλά και την οικογένειά σας και
επιδείξατε μεγάλο θάρρος

:

Κύριος
:
- Μα δεν είναι δυνατόν. Πρώτη φορά
συμβαίνει αυτό.

-Διευθυντής
:
- Εχετε δίκιο και το πρόβλημα προέκυψε
απότομα. Επρεπε να πάρω μια απόφαση
την οποία δεν δίστασα καθόλου να
πάρω.

A) Θα θέλατε να εισπράξετε το αναγραφόμενο
ποσό ή θα το καταθέσετε;

A) Πιστεύω ότι όλοι μας έστω και μια φορά στη
ζωή μας αντιμετωπίζουμε δυσκολίες.

B) Θα σας παρακαλέσω να πάτε στην θυρίδα
που γράφει επιταγές, το ταμείο έκλεισε.

B) Διανύω εν τούτοις ακόμη την περίοδο της
ανάρρωσης. Ανακτώ σταδιακά τις δυνάμεις
μου.

C) Η τράπεζά μας δεν εξαργυρώνει επιταγές,
λυπάμαι δεν μπορώ να σας εξυπηρετήσω.

C) Δυσκολευτήκα να αποδεχτώ το πρόβλημα
αυτό που με ταλαιπώρησε ιδιαίτερα.

D) Πηγαίνετε σας παρακαλώ να την
εξαργυρώσετε στο χρηματιστήριο αξιών.
E) Δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα στο
λογαριασμό του κυρίου που σας την έδωσε.

D) Όλοι στο περιβάλλον μου, εκτιμούν τον
τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος
από μέρους μου.
E) Πέρασα δύσκολες μέρες αλλά αποδείχτηκε
τελικά ότι δεν είχα κανένα σοβαρό
πρόβλημα.
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74. Ανδρέας :
- Γεια σου, Στέφανε, καλωσήρθες! Σε
παίρνω από το γραφείο, πώς ήταν το
ταξίδι σου;

75. Δημοσιογράφος :
- Πότε και πώς ξεκίνησε η σχέση σας με
την ζωγραφική;

Στέφανος :
- Γεια σου, ξάδελφε. Είχα πολύ καλό ταξίδι,
ευχαριστώ. Πότε θα σε δω;
Ανδρέας
- ----

:

Καλλιτέχνης
:
- Για να είμαι ειλικρινής από όταν θυμάμαι
τον εαυτό μου.
Δημοσιογράφος :
- Από πού αντλείτε τα θέματα σας; Τι σας
εμπνέει;

Στέφανος :
- Ωραία, αύριο θα δω την πόλη. Μπορείς
να μου πεις τι μπορώ να κάνω αύριο που
θα είμαι μόνος;

Καλλιτέχνης
:
- Τα πάντα μπορούν να με εμπνεύσουν.
Ότι βλέπω γύρω μου, οι αναμνήσεις,
αλλά και η φαντασία μου.

Ανδρέας :
- Βέβαια. Σου ετοίμασα πρόγραμμα.

Δημοσιογράφος :
- ----

A) Δυστυχώς αύριο έχω πολύ δουλειά όλη τη
μέρα. Θα τα πούμε μεθαύριο.
B) Αύριο θα σε περιμένω στο γραφείο. Έλα
κατά το μεσημέρι και θα κανονίσουμε τι θα
κάνουμε.

Καλλιτέχνης
:
- Είναι μια βασική ανθρώπινη ανάγκη.
Είναι έκφραση και δημιουργία. Συγκινεί,
προβληματίζει, εξυψώνει. Είναι
απαραίτητο συμπλήρωμα της ζωής του
ανθρώπου.

C) Μετά το φαγητό μπορείς να πας απέναντι
όπου είναι η βιβλιοθήκη της πόλης.

A) Πώς συμπορεύονται οι ιδιοτήτες της
ζωγράφου και της καθηγήτριας;

D) Ευτυχώς που ήρθες, θα περάσεις καλά το
διάστημα που θα είσαι εδώ.

B) Ποιος είναι ο ρόλος των καλλιτεχνών στη
ζωή σας;

E) Θέλεις να βγάλω εισιτήριο και για την
επιστροφή σου;

C) Πόσο μεγάλη σημασία έχουν οι πίνακες για
σας μιας και είστε ζωγράφος;
D) Πώς θα ορίζατε την τέχνη και τι σημαίνει για
εσάς;
E) Ποια είναι η προσωπική σας εκτίμηση για τα
έργα τέχνης;
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77. Σύμφωνα με τον αρθρογράφο:

76. - 80. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Επιστήμονες πανεπιστημίου της Ιαπωνίας
ανακοίνωσαν ότι πιθανότατα εντόπισαν
πλανήτη σε τροχιά γύρω από τον Ήλιο στις
παρυφές του ηλιακού μας συστήματος.Οι
ερευνητές του πανεπιστήμιου Κόμπε της
Ιαπωνίας δήλωσαν ότι με βάση θεωρητικούς
υπολογισμούς και προσομοιώσεις σε
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ο μυστηριώδης
πλανήτης θα εντοπισθεί και αναγνωρισθεί στο
άμεσο χρονικό διάστημα.«Υπάρχει μεγάλη
πιθανότητα για την ύπαρξη ενός ουράνιου
σώματος μάζας ίσης με το τριάντα έως
εβδομήντα τοις εκατό της Γης στις παρυφές του
ηλιακού συστήματος», αναφέρεται στην
ανακοίνωση του Πανεπιστημίου. «Εφόσον η
έρευνα συνεχιστεί σε ευρεία κλίμακα, ο
πλανήτης θα ανακαλυφθεί σε λιγότερο από
δέκα χρόνια».Η έρευνα, επικεφαλής της οποίας
ήταν ο καθηγητής του πανεπιστημίου Κόμπε,
Ταντάσι Μουκάι, θα δημοσιευθεί τον Απρίλιο σε
αμερικανικό επιστημονικό περιοδικό. Ένα από
τα ειρωνικά στοιχεία της, όπως αναφέρουν οι
επιστήμονες, είναι ότι η ανακάλυψη συμβαίνει
δύο μόλις χρόνια αφότου πραγματοποιήθηκαν
αλλαγές στα σχολικά βιβλία για την αφαίρεση
του Πλούτωνα από το ηλιακό σύστημα.Ο
πλανήτης «Χ» όπως αποκαλείται προς το
παρόν, θα έχει ελλειπτική ηλιακή τροχιά όπως η
Γη, με ακτίνα που κυμαίνεται από 15 έως 26
δισεκατομμύρια χιλιόμετρα.

A) Οι επιστήμονες δεν μιλάνε με απόλυτη
βεβαιότητα για την καινούρια τους
ανακάλυψη.
B) Οι επιστήμονες εργάζονται για λογαριασμό
ενός ερευνητικού κέντρου.
C) Ο καινούριος πλανήτης βρίσκεται στο
κέντρο του ηλιακού συστήματος.
D) Ο υποτιθέμενος πλανήτης βρίσκεται σε ένα
σταθερό σημείο μέσα στο ηλιακό σύστημα.
E) Οι έρευνες πάνω στο θέμα αυτό
διεξάγονταν με απόλυτη μυστικότητα εδώ
και καιρό.

78. Τι δεν μπορούμε να πούμε για τον καινούριο
πλανήτη:
A) Η τροχιά του καινούριου πλανήτη είναι ίδια
με εκείνη της γης δηλαδή έχει το γεωμετρικό
σχήμα της έλλειψης.
B) Η αναγνώριση και ο εντοπισμός του
μυστηριώδους πλανήτη θα γίνει σε χρονικό
διάστημα που ενδέχεται να ξεπεράσει μια
δεκαετία.
C) Σύμφωνα με τους επιστήμονες η μάζα του
καινούριου πλανήτη είναι μικρότερη από τη
γη.

76. Το κείμενο αναφέρεται:
A) Στο πανεπιστήμιο του Κόμπε της Ιαπωνίας.
B) Σε μια επιστημονική έρευνα που διεξάγεται
από τα ιαπωνικά πανεπιστήμια.

D) Ο πλανήτης προς το παρόν δεν έχει μια
συγκεκριμένη ονομασία και αποκαλείται
πλανήτης «Χ».

C) Στον πλανήτη «Χ» που εφευρέθηκε από
τους Ιάπωνες επιστήμονες.

E) Οι ερευνητές ανήκουν στην πανεπιστημιακή
κοινότητα και συγκεκριμένα είναι από το
πανεπιστήμιο του Κόμπε.

D) Στη σχέση ενός καινούριου πλανήτη με το
ηλιακό σύστημα και τη γη.
E) Σε μια καινούρια ανακάλυψη που έχει να
κάνει με ένα πλανήτη.
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79. Σύμφωνα με τον αρθρογράφο:

80. Σύμφωνα με το κείμενο ποιο είναι λάθος:

A) Η έρευνα διεξάγεται δέκα χρόνια τώρα και
μόλις κατέστη δυνατόν ο εντοπισμός του
καινούριου πλανήτη.

A) Οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν τον
καινούριο πλανήτη μυστηριώδη επειδή οι
γνώσεις μας γι’αυτήν είναι ακόμα ελλειπείς.

B) Η έρευνα θα αποτελέσει αντικείμενο
εισήγησης σε ένα επιστημονικό συνέδριο
που θα διεξαχθεί στην Αμερική.

B)

C) Η ερευνητική ομάδα θα μεταβεί στην
Αμερική τον Απρίλιο για την δημοσίευση της
έρευνας.
D) Τα πορίσματα της εν λόγω έρευνας θα
ανακοινωθούν στο κοινό με ένα έντυπο
μέσο.

Ο πλανήτης θα ανακαλυφτεί με την
προϋπόθεση ότι οι έρευνες δεν θα
σταματήσουν και επιπλέον πρέπει να έχουν
ευρεία μορφή.

C) Η αφαίρεση του Πλούτωνα από το ηλιακό
σύστημα πραγματοποιήθηκε μετά την
ανακάλυψη του καινούριου πλανήτη.
D) Οι επιστήμονες δεν βασίζονται μόνο σε
θεωρητικούς υπολογισμούς αλλά και σε
εκείνους που γίνονται μέσω υπολογιστών.

E) Η έρευνα διεξαγόταν για λογαριασμό ενός
αμερικανικού επιστημονικού περιοδικού
όπου και θα δημοσιευτεί.

E) Η επιστημονική κοινότητα είναι σε θέση να
προσδιορίσει κατά προσέγγιση το μέγεθος
του υποτιθέμενου πλανήτη.
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82. Σύμφωνα με τον συντάκτη του άρθρου:

81. - 85. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Οι συντάκτες της φιλόδοξης διαδικτυακής
«Εγκυκλοπαίδειας της Ζωής», που έχει ως
στόχο να καταλέξει κάθε ένα από τα 1,8
εκατομμύρια καταγεγραμμένα είδη έμβιων
οργανισμών του πλανήτη, παρουσίασαν τις
πρώτες 30.000 σελίδες του εγχειρήματος.Οι
δημιουργοί αυτής της τεράστιας και αναλυτικής
βάσης δεδομένων για τους ζώντες οργανισμούς
υποστηρίζουν ότι η σημασία της για τον
εμπλουτισμό των γνώσεων του ανθρώπου θα
είναι ανάλογη της ανακάλυψης του
μικροσκοπίου στις αρχές του 17ου αιώνα. Η
εγκυκλοπαίδεια θα μπορεί να χρησιμοποιείται
τόσο από επιστήμονες όσο και από απλούς
αναγνώστες και φιλοδοξεί να συμπεριλάβει στις
ιστοσελίδες της όλα τα είδη και των έξι
βασιλείων του έμβιου κόσμου. Οι υπεύθυνοι του
εγχειρήματος σημειώνουν ότι μπορεί να
συνδράμει τους επιστήμονες στην αποτίμηση
των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών επί
των ζώων και των φυτών. Το εγχείρημα
ξεκίνησε την άνοιξη του 2007. Υπολογίζεται ότι
θα χρειαστούν δέκα χρόνια μέχρι να
συμπεριληφθούν στη διαδικτυακή
εγκυκλοπαίδεια και τα 1,8 εκατομμύρια
καταγεγραμμένα είδη ζώντων οργανισμών. Η
σελίδα κάθε είδους θα περιέχει φωτογραφίες,
βίντεο, ήχους και χάρτες. Παράλληλα θα
υπάρχει ενημέρωση για το επίπεδο κινδύνου
αφανισμού του κάθε είδους. Προβλέπεται
επίσης η καταχώριση νέων ειδών όταν
ανακαλύπτονται, ενώ ο κάθε αναγνώστης
μπορεί να στέλνει φωτογραφίες και
πληροφορίες περί νέων ειδών η αυθεντικότητα
των οποίων θα ελέγχεται από ειδικούς
επιστήμονες.

A) Η εγκυκλοπαίδεια όπως υποδηλώνει και ο
τίτλος της θα συμπεριλαμβάνει και σελίδες
για τον άνθρωπο.
B) Ο αριθμός των καταγεγραμμένων έμβιων
ειδών ανέρχεται στα 1,8 εκατομμύρια αλλά
καινούριες καταχωρήσεις δεν αποκλείονται.
C) Οι αναγνώστες μπορούν να συμμετέχουν
στη συλλογή και την καταγραφή του υλικού
χωρίς κανένα περιορισμό.
D) Επειδή ο αριθμός των ειδών είναι
καθορισμένος με την ολοκλήρωση του
έργου θα σταματήσει και η καταχώρηση
νέων ειδών.
E) Η εγκυκλοπαίδεια απευθύνεται στον
επιστημονικό κόσμο και στους ειδικούς που
ασχολούνται με θέματα φυσικής ιστορίας.

83. Ποια πρόταση δε συμφωνεί με το
περιεχόμενο του κειμένου;
A) Η εγκυκλοπαίδεια συγκαταλέγει στις σελίδες
της όλα τα είδη και των έξι βασιλείων του
έμβιου κόσμου.
B) Ο συγγραφέας του άρθρου μάλλον
συγκαταλέγεται στη συντακτική ομάδα και
γνωρίζει το θέμα από πρώτο χέρι.

81. Η διαδικτυακή «Εγκυκλοπαίδεια της Ζωής»:
A) Είναι μια βάση δεδομένων που
συμπεριλαμβάνει μια μεγάλη μερίδα του
έμβιου κόσμου.

C) Οι προσπάθειες για την δημιουργία μιας
τέτοιας σημαντικής εγκυκλοπαίδειας
ξεκίνησαν πολύ πρόσφατα.

B) Παράλληλα με την διαδυκτιακή έχει και
έντυπη μορφή.
C) Είναι ένα μεγαλεπίβολο και πολύ σημαντικό
εγχείρημα που πήρε τελική μορφή.
D) Η σύνταξή της έχει ολοκληρωθεί και είναι
30.000 σελίδες.

D) Θα υπάρχει πληροφορία και ενημέρωση για
το πότε εξαφανίστηκε κάθε είδους.
E) Η εγκυκλοπαίδεια μπορεί να βοηθήσει τους
επιστήμονες να εξακριβώσουν τις
επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών.

E) Δεν περιορίζεται μόνο στα καταγεγραμμένα
είδη έμβιων οργανισμών.
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84. Σύμφωνα με τον συγγραφέα του άρθρου

85. Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο του
κειμένου τι δεν μπορεί να ειπωθεί:

A) Ο κάθε αναγνώστης μπορεί να δίνει
πληροφορίες και να στέλνει φωτογραφίες
για τα είδη που κινδυνεύουν με αφανισμό.
B) Για κάθε είδος θα υπάρχει ξεχωριστή σελίδα
όπου θα αναφέρονται και οι λόγοι του
αφανισμού τους.
C) Η «Εγκυκλοπαίδεια της Ζωής» θα
αναφέρεται αποκλειστικά στο επίπεδο
κινδύνου αφανισμού του κάθε είδους.

A) Το έργο ήδη έχει ολοκληρωθεί σε γενικές
γραμμές αφού συντάχθηκαν ήδη 30.000
σελίδες.
B) Εφόσον η εγκυκλοπαίδεια θα είναι
διαδικτυακή θα είναι δυνατή η πρόσβαση
από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου μέσω
του Ίντερνετ.
C) Η καταχώρηση των 1,8 εκατομμυρίων
καταγεγραμμένων ειδών ζώντων
οργανισμών, θα απαιτήσει αρκετά μεγάλο
χρόνο.

D) Το υλικό θα είναι προσβάσιμο στους
ερευνητές και στο κοινό αφού ολοκληρωθεί
το έργο, δηλαδή σε δέκα χρόνια.

D) Στις ιστοσελίδες της εγκυκλοπαίδειας θα
συμπεριλαμβάνονται φωτογραφίες, των
οργανισμών, βίντεο, ήχοι και χάρτες.

E) Η σημασία της εγκυκλοπαίδειας για τον
εμπλουτισμό των γνώσεων του ανθρώπου
είναι θα είναι αναμφίβολα μεγάλη.

E) Το έργο αυτό όταν ολοκληρωθεί θα είναι μια
πολύτιμη πηγή τόσο για τους ερευνητές όσο
και για τους απλούς αναγνώστες.
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87. Ο συγγραφέας πιστεύει ότι η προσφορά της
μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου στη
δικαιοσύνη:

86. - 90. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Ανεκτίμητες υπηρεσίες στη δικαιοσύνη
προσφέρουν οι μαγνητικές τομογραφίες
εγκεφάλων, καθώς μπορούν να αποδείξουν ότι
κάποιος κατηγορούμενος πάσχει από
νευρολογικές ασθένειες, που με τη σειρά τους
μπορούν να οδηγήσουν σε εγκληματικές
συμπεριφορές. Οι ειδικοί εκτιμούν μάλιστα ότι
μέσα στα ερχόμενα χρόνια, οι μαγνητικές
τομογραφίες θα μπορούν να δείχνουν εάν
κάποιος ψεύδεται. Αντίστοιχα τεστ θα μπορούν
να βεβαιώσουν εάν κάποιο θύμα ατυχήματος,
που επιζητεί αποζημίωση, πονάει πράγματι ή
ψεύδεται, σε μία προσπάθεια να συγκινήσει το
δικαστήριο, ενώ οι τομογραφίες θα μπορούν
κάποια ημέρα να κρίνουν την αξιοπιστία της
μνήμης κάποιου μάρτυρα.Άλλοι ειδικοί
θεωρούν, ωστόσο, ότι οι νομικοί βιάζονται
υπερβολικά να υιοθετήσουν τα συστήματα αυτά,
που βρίσκονται ακόμη σε πειραματικό στάδιο.
Φιλόδοξη μελέτη, που χρηματοδότησε το
Ίδρυμα John MacArthur, έφερε σε επαφή
νομικούς και εκπροσώπους του ιατρικού
κόσμου, που θα εξετάσουν το ρόλο που μπορεί
να διαδραματίσει η νευρολογία στο νομικό
σύστημα.Μία από τις ομάδες της μελέτης θα
εξετάσει τι αποκαλύπτει η εξέταση του
εγκεφάλου για τον εθισμό στα ναρκωτικά, σε μία
προσπάθεια βελτίωσης των προγραμμάτων
απεξάρτησης. Άλλη ομάδα εξετάζει τις θεωρίες,
που θέλουν τις εγκεφαλικές δυσλειτουργίες να
ευθύνονται για συμπεριφορές, που παλιότερα
αποδίδονταν στην προσωπικότητα του δράστη.
86. Το κείμενο αναφέρεται:

A) έχει ανυπολόγιστη αξία.
B) έχει αμφισβητούμενες συνέπειες.
C) είναι απευκταίο.
D) είναι μη διακριτή.
E) δεν εμπνέει αισιοδοξία.

88. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μιας μερίδας
ειδικών:
A) Οι μαγνητικές τομογραφίες σήμερα
μπορούν να κρίνουν την αξιοπιστία της
μνήμης κάποιου μάρτυρα.
B) Με την βοήθεια κάποιων τεστ μπορεί να
επιβεβαιωθεί αν κάποιος είναι θύμα
ατυχήματος.

A) σε μια υπηρεσία του υπουργείου
δικαιοσύνης που ειδικεύεται σε γιατρικά
θέματα.

C) Με την μαγνητική τομογραφία τα θύματα
ατυχημάτων στο εξής θα μπορούν να
συγκινούν το δικαστήριο.

B) στις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της
θεραπείας των διαφόρων μεταδοτικών
ασθενειών.

D) Οι μαγνητικές τομογραφίες θα έχουν την
δυνατότητα να φανερώσουν αν κάποιος
ψευδολογεί.

C) στο πώς μπορεί να βοηθήσει η μαγνητική
τομογραφία εγκεφάλου στο έργο απονομής
της δικαιοσύνης.

E) Χάρη στην μαγνητική τομογραφία τα
θύματα των ατυχημάτων μπορούν να
ζητήσουν αποζημίωση.

D) στην καινούρια μέθοδο που χρησιμοποιούν
οι γιατροί για την καταπολέμηση με τον
εθισμό στα ναρκωτικά.
E) κατά πόσο μπορεί να συνεργαστεί η νομική
επιστήμη με την γιατρική σε θέματα
γιατρικής δεοντολογίας.
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89. Σύμφωνα με το κείμενο άλλοι ειδικοί
χαρακτηρίζουν τους νομικούς υπερβολικά
βιαστικούς στην υιοθέτηση των συστημάτων
αυτών επειδή:
A) δεν έχουν τελειοποιηθεί ακόμα.
B) βιάζονται να αποδώσουν τη δικαιοσύνη.

A) για να διοργανώσουν ένα συνέδριο με θέμα
τον ρόλο και τις σχέσεις της νευρολογίας και
νομικού συστήματος.
B) με σκοπό να διερευνήσουν κατά πόσο
μπορεί να συμβάλλει η νευρολογία στο
νομικό σύστημα.

C) πιστεύουν στα οφέλη του συστήματος
αυτού.
D) βρίσκονται σε αδιέξοδο.
E)

90. Οι νομικοί και οι εκπρόσωποι του γιατρικού
κόσμου συναντήθηκαν :

η δικαιοσύνη αργεί σε πολλές περιπτώσεις.

C) για να λύσουν τα ζητήματα που έχουν
σχέση με τον ρόλο που μπορεί να
διαδραματίσει η νομική στο χώρο της
γιατρικής.
D) αν και δεν τους τους υποχρέωσε το Ίδρυμα
John MacArthur που χρηματοδότησε τη
μελέτη.
E) επειδή στο θέμα του ρόλου της νευρολογίας
στο νομικό σύστημα οι νομικοί είχαν
διαφορετική τοποθέτηση.
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92. Οι χρήστες ναρκωτικών ουσιών ----.

91. - 95. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Η διακίνηση ναρκωτικών ουσιών αποτελεί
σημαντικό πρόβλημα για τις αρχές, όπως
επίσης για τους γονείς και τους δασκάλους
λόγω της ανησυχητικής αύξησης στον αριθμό
των νέων εξαρτημένων. Ο εθισμός στα
ναρκωτικά και ως αποτέλεσμα αυτού η απώλεια
του αυτοελέγχου του χρήστη δεν είναι
επιβλαβής μόνο για το ίδιο το άτομο, αλλά και
για την κοινωνία. Η ανάγκη για τη χρήση της
ουσίας πολλές φορές γίνεται τόσο επιτακτική
που οι τοξικομανείς για να προμηθευτούν τη
δόση τους δεν υπολογίζουν το κόστος, το οποίο
συχνά είναι το έγκλημα, η βία ή και η
δολοφονία. Με τον καιρό οι χρήστες αποκτούν
αντοχή, η οποία κατάσταση αναπτύσσεται με τις
επαναλαμβανόμενες δόσεις της ναρκωτικής
ουσίας. Όσο αναπτύσσεται η αντοχή, μικραίνει
η διάρκεια της δράσεως της ουσίας με
αποτέλεσμα να αυξάνονται οι δόσεις για να έχει
η ουσία το ίδιο αποτέλεσμα. Οι εξαρτημένοι
όταν δε βρίσκονται κάτω από την επήρεια των
ναρκωτικών παρουσιάζουν το σύνδρομο της
στέρησης, δηλαδή ορισμένα συμπτώματα τα
οποία παρατηρούνται ύστερα από τη στέρηση
του οργανισμού από την ουσία προς την οποία
έχει αναπτυχθεί η εξάρτηση. Τότε ο ναρκομανής
γίνεται οξύθυμος, ανήσυχος και ανίκανος να
χαλαρώσει και να κοιμηθεί.

A) πληρώνουν μεγάλα ποσά για να αγοράσουν
ναρκωτικά
B) βλάπτουν τους ίδιους τους εαυτούς τους
αλλά και την κοινωνία
C) τελικά είναι δολοφόνοι
D) θεωρούνται ξεχωριστοί άνθρωποι
E) είναι οφέλιμοι άνθρωποι για την κοινωνία

93. Η ανάγκη ενός τοξικομανή για να
προμηθευτεί ναρκωτικά ----.
91. Η διακίνηση ναρκωτικών χαρακτηρίζεται ως
----.

A) μπορεί να ξεπεραστεί αν πάρει μια δόση
B) τον οδηγεί στον θάνατο

A) πρόβλημα των νέων

C) πολλές φορές τον οδηγεί στο έγκλημα

B) οικογενειακό πρόβλημα

D) του δίνει τη δυνατότητα αυτοελέγχου

C) πρόβλημα για τις αρχές

E) δημιουργεί οικονομικά προβλήματα

D) προσωπικό πρόβλημα
E) κοινωνικό πρόβλημα
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94. Όταν οι χρήστες αναπτύσσουν αντοχή ----.

95. Το σύνδρομο της στέρησης παρουσιάζεται
όταν ---- .

A) πρέπει να μειώσουν δόση

A) οι εξαρτημένοι γίνονται νευρικοί

B) έχουν προβλήματα υγείας

B) οι εξαρτημένοι στερούνται από υπερβολική
δόση

C) πρέπει να παίρνουν μικρές δόσεις σε μικρά
χρονικά διαστήματα

C) οι εξαρτημένοι παίρνουν υπερβολική δόση

D) πρέπει να παίρνουν μεγαλύτερη δόση

D) οι εξαρτημένοι πάσχουν από αϋπνία

E) η ουσία έχει το ίδιο αποτέλεσμα

E) οι εξαρτημένοι παύουν να χρησιμοποιούν
ναρκωτικές ουσίες
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97. Η κλεπτομανία θεωρείται ----.

96. - 100. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) η κλοπή διαφόρων πραγμάτων από τα
σπίτια των άλλων ανθρώπων

Η κλεπτομανία είναι μια αρκετά γνωστή
ψυχιατρική ασθένεια που παρουσιάζεται συχνά
στους ανήλικους και στους ενήλικες
ανεξαρτήτως ηλικίας. Οι παθόντες, όταν
βρίσκονται σε καταστήματα ή σε σπίτια άλλων
ανθρώπων, δεν μπορούν να κρατήσουν τα
χέρια τους μακριά από διάφορα πράγματα.
Συχνά κλέβουν αυτά που στην πραγματικότητα
είναι σε θέση να αγοράσουν. Όπως και νά’χει
είναι μια κατάσταση δύσκολη για όλους. Το
εύλογο είναι ότι μπορεί να ξεπεραστεί έστω και
προσωρινά με ψυχιατρική θεραπεία. Η υπόθεση
μιας πρόσφατης δίκης αποτελεί παράδειγμα στα
παραπάνω. Την προηγούμενη εβδομάδα
παρουσιάστηκε ενώπιον του δικαστηρίου ένας
μεσήλικας κατηγορούμενος για κλοπή. Αυτός ο
άντρας, πλην τα τελευταία δέκα έτη, στο
παρελθόν είχε καταδικαστεί πολλές φορές με
την ίδια κατηγορία. Τώρα είχε έναν ευτυχισμένο
γάμο, μια καλή δουλειά και έναν εργοδότη που
του είχε δώσει συστατική επιστολή. Ο
μεσήλικας, κατά τη διάρκεια της δίκης, είχε μια
ανήσυχη έκφραση αλλά φαινόταν αρκετά
ευφυής. Καθώς περίμενε την απόφαση του
δικαστή ήταν πολύ στεναχωρημένος από το
αποτέλεσμα αυτής της ανεξέλεγκτης
παρόρμησής του. Τελικώς όμως τέθηκε σε
δικαστική επιτήρηση και του συστάθηκε
ψυχιατρική θεραπεία.

B) μια ανεξέλεγκτη συνήθεια
C) η κλοπή διαφόρων πραγμάτων από τα
καταστήματα
D) η κλοπή διαφόρων πραγμάτων που οι
άνθρωποι μπορούν να αγοράσουν
E) η συνήθεια των κλεφτών

98. Η ασθένεια ----.
A) είναι μια δύσκολη κατάσταση για τον
παθόντα
B) δεν θεραπεύεται ποτέ
C) μπορεί να μην ξεπεραστεί με ψυχιατρική
θεραπεία
D) μπορεί να θεραπευθεί μόνο προσωρινά με
ψυχιατρική βοήθεια

96. Η κλεπτομανία ----.
A) είναι μια σοβαρή ψυχοπάθεια

E) όπως και νά’χει είναι δύσκολη και
προσωρινή

B) παρουσιάζεται σε άνεργους ενήλικες
C) δεν παρουσιάζεται σε φτωχούς ανθρώπους
D) παρουσιάζεται σε άτομα που έχουν την ίδια
ηλικία
E) είναι λίγο γνωστή και αρκετά συχνή

Diğer sayfaya geçiniz.

32

A
KPDS YUNANCA / MAYIS 2008

99. Ο άντρας της ιστορίας ----.

100. Ο κατηγορούμενος ----.

A) τα τελευταία δέκα χρόνια έκλεβε, αλλά τώρα
πιάστηκε

A) δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί τον είχαν
συλλάβει

B) τα τελευταία δέκα χρόνια είχε καταδικαστεί
πολλές φορές για κλοπή

B) ήταν αρκετά ενοχλημένος από τη δικαστική
απόφαση

C) στο παρελθόν είχε καταδικαστεί για άλλα
εγκλήματα

C) προφανώς ήταν καταβεβλημένος από το
αποτέλεσμα της πράξης του

D) στο παρελθόν δεν είχε κλέψει πολλά
πράγματα

D) ήταν ανήσυχος επειδή φοβόταν πως θα
πάει φυλακή

E) είχε καταδικαστεί και προηγουμένως για
κλοπή

E) φαινόταν ευφυής και προσπαθούσε να
καταλάβει τη δικαστική απόφαση

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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