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AÇIKLAMA

1. Bu soru kitapçığındaki test 80 sorudan oluşmaktadır.

2. Bu test için verilen cevaplama süresi 150 dakikadır 
(2.5 saat).

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

4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, sil-
me işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

5. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı 
üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alın-
mayacaktır.

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

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka ka-
pağında belirtilmiştir.



 

 

 

2013-YDS İlkbahar/YUNANCA YUNANCA

Bu testte 80 soru vardır.

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

Το πρώτο βιονικό χέρι το οποίο θα χαρίζει στον
κάτοχό του την αίσθηση ----, αναμένεται να
δοκιμαστεί σε ασθενή εντός του έτους.

A) B)

C) D)

E)

της ακοής της όρασης

της αφής της γεύσης

της όσφρησης

Φάρμακα που χορηγούνται για την αντιμετώπιση
του άγχους και της κατάθλιψης ---- στα ποτάμια σε
συγκεντρώσεις τέτοιες που μπορούν να
επηρεάσουν τη συμπεριφορά άγριων ψαριών του
γλυκού νερού.

A) B)

C) D)

E)

αποδοκιμάζονται συγκαταλέγονται 

αποσύρονται διασύρονται

συσσωρεύονται

Η Σουηδία δεν είναι μόνο παράδεισος κοινωνικής
πρόνοιας, αλλά και όαση οικολογικής ---- πόρων σε
μια ρυπογόνα Ευρώπη.

A) B) C)

E)D)

κίνησης καταστροφής γεωργίας

διαχείρισης κρίσης   

1.

2.

3.

Όπλα λέιζερ με αρκετά μικρό όγκο και βάρος ώστε
να μπορούν ---- σε μαχητικά αεροπλάνα
προγραμματίζεται να αρχίσουν ---- στις ΗΠΑ το
2014.

A)

B)

C)

D)

E)

να διατηρηθούν / να αξιολογούνται

να επιτεθούν / να καταρρίπτονται

να αποκατασταθούν / να προβληθούν

να εγκατασταθούν / να δοκιμάζονται

να επιβληθούν / να καταστρέφονται

Νέα αμερικανική μελέτη ---- τις ναζιάρες γατούλες
στην κορυφή των «απειλών» της άγριας ζωής στις
ΗΠΑ.

A) B)

C) D)

E)

διατάσσει κατατάσσει

προτείνει κατακρίνει

υποβάλλει

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η ανθρώπινη
δραστηριότητα στις μεγαλουπόλεις μεταβάλλει τις 
---- συνθήκες επηρεάζοντας τις θερμοκρασίες που
επικρατούν όχι μόνο σε ---- τους περιοχές αλλά και
σε αρκετά μακρινές από αυτές.

A) B)

C) D)

E)

καιρικές / γειτονικές τοπικές / ελεύθερες

κανονικές / δικές άθλιες / κλειστές

ειρηνικές / μοναδικές

4.

5.

6.

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

Παρόλο που οι πυρηνικές δοκιμές σε μεγάλη
κλίμακα σταμάτησαν τη δεκαετία του 1990, η διεθνής
κοινότητα διατηρεί υποδομές που μπορούν να
ανιχνεύσουν μια πυρηνική έκρηξη ---- στον κόσμο.

A) B) C)

E)D)

όποτε οπωσδήποτε άκαιρα

κάπως οπουδήποτε

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αποστολή του
Super-Tiger, ενός ερευνητικού αερόστατου της
NASA ---- συνέλεξε δεδομένα για την κοσμική
ακτινοβολία ---- φθάνει στη Γη από διάφορες
περιοχές του Γαλαξία.

A) B)

C) D)

E)

η οποία / που το τον οποίο / την οποία

το οποίο / η οποία που / το οποίο

από την οποία / που

---- του δημάρχου συζητήθηκε η αίτηση των
υπαλλήλων που τέθηκαν ---- διαθεσιμότητα.

A) B)

C) D)

E)

Παρουσία / σε Εξαιτίας / από

Δίχως / προς Εναντίον / με

Μεταξύ / χωρίς

7.

8.

9.

Η Γερμανία θα πρέπει ---- να φύγει από το ευρώ,
----να ηγηθεί της σωτηρίας του.

A) B)

C) D)

E)

ούτε / ούτε είτε / είτε

μήτε / μήτε και / και

ωστόσο / ενώ

---- για ιατρική σπούδασε φιλολογία ---- τη θέλησή
του.

A) B)

C) D)

E)

Παρά / με Μετά / πλην

Εκτός / εναντίον Αντί / παρά

Χωρίς / από

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο θάνατος των δύο
νέων προήλθε πιθανότατα από ---- μονοξειδίου του
άνθρακα.

A) B) C)

E)D)

την εισπνοή την εκπνοή την ανάσα

τον αέρα τη φωτιά

10.

11.

12.

Diğer sayfaya geçiniz.2
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Στόχος του νέου ηλεκτρονικού συστήματος είναι ----
χρήματα από τους φορολογούμενους.

A) B)

C) D)

E)

να εξαγοραστούν να διογκωθούν

να καταναλωθούν να συρρικνωθούν

να εξοικονομηθούν

---- ένας άνθρωπος στέκεται όρθιος, χρησιμοποιεί το
μυϊκό σύστημά του περισσότερο από ό,τι ----
κάθεται.

A) B)

C) D)

E)

Όσο / τόσο Σαν / που

Όταν / όταν Πόσο / όταν

Όσο / τότε

Το δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν μπορεί ---- χωρίς
να καταβληθεί η χρηματική εγγύηση.

A) B)

C) D)

E)

να εκφραστεί να δημοσιοποιηθεί

να τυπωθεί να αποφυλακιστεί

να πληρωθεί

13.

14.

15.

Όταν είδαμε το πλοίο να βυθίζεται ---- σήμα
κινδύνου και ζητήσαμε βοήθεια.

A) B)

C) D)

E)

επισπεύσαμε φωνάξαμε

κολλήσαμε είπαμε

εκπέμψαμε

16.

Diğer sayfaya geçiniz.3
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 17. - 21.  sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.

Ένα από τα σημαντικότερα σύμβολα της Αφρικής, το
λιοντάρι, κινδυνεύει (17)---- οριστικά, όπως τουλάχιστον
αναφέρεται στην έρευνα της βρετανικής μη κυβερνητικής
οργάνωσης Lionaid. Τα νούμερα που έδωσε στη
δημοσιότητα η οργάνωση είναι (18)----. Σήμερα
υπάρχουν ελεύθερα 15.000 λιοντάρια, έναντι 200.000
πριν από μόλις 30 χρόνια. Σε 25 χώρες το ζώο έχει
εξαφανιστεί (19)----, ενώ σε άλλες 10 τελεί υπό
εξαφάνιση. Χειρότερη είναι η κατάσταση στις δυτικές και
κεντρικές περιοχές της Αφρικής, όπου μόλις (20)----
επιβιώνουν 615 λιοντάρια. Στις περιοχές αυτές υπάρχει
τρομερή φτώχεια, αλλά και έλλειψη πολιτικής (21)---- για
την προστασία του είδους. Επιπλέον στις συγκεκριμένες
περιοχές δεν έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα ο τουρισμός.

A)

B)

C)

D)

E)

να έρθει σε ρήξη

να σβήσει από το χάρτη

να πέσει σε ξένα χέρια

να χάσει το φως του

να κλειστεί στον εαυτό του

A) B)

C) D)

E)

σοκαριστικά ενθαρρυντικά

εμψυχωτικά παρήγορα

απόρρητα

17.

18.

A) B) C)

E)D)

τέλεια τελείως ξανά

αρχικά μυστηριωδώς

A) B)

C) D)

E)

μετά φόβου μετά χαράς

μετά βίας μετά βεβαιότητος

μετά λύπης

A) B)

C) D)

E)

βούλησης έρευνας

επικοινωνίας ευφυΐας

ικανότητας

19.

20.

21.

Diğer sayfaya geçiniz.4



 

 

 

2013-YDS İlkbahar/YUNANCA

 22. - 26.  sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.

Ένα από τα (22)---- της ανάγνωσης βιβλίων είναι ότι
βοηθάει τον εγκέφαλό μας να λειτουργεί σωστά. Το
διάβασμα αποτελεί μια καλή (23)---- για το μυαλό και το
νου μας. Μπορεί να βοηθήσει τον εγκέφαλο μας (24)----
όλες τις λειτουργίες του πάντα με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο. Όταν διαβάζουμε, αναγκάζουμε το μυαλό μας να
σκέφτεται περισσότερο και αυτό μπορεί να μας κάνει πιο
(25)----. Αλλά για να εξασκήσετε τον εγκέφαλό σας με το
διάβασμα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πρέπει να
διαβάζετε βιβλία σε (26)---- βάση.

A) B)

C) D)

E)

ευεργετήματα προτερήματα

ωφελήματα οφέλη

μειονεκτήματα

A) B) C)

E)D)

δουλειά πράξη εργασία

άμυνα άσκηση

A) B)

C) D)

E)

να εκπαιδεύει να επιτρέπει

να διαμορφώνει να εκτελεί

να διαπαιδαγωγεί

22.

23.

24.

A) B)

C) D)

E)

λογικούς οξυδερκείς

προοδευτικούς πονηρούς

οξύθυμους

A) B)

C) D)

E)

εφήμερη περιοδική 

έκτακτη  προσωρινή   

τακτική   

25.

26.

Diğer sayfaya geçiniz.5
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 27. - 36.  sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

Οι περιστάσεις, που είμαστε τώρα αντιμέτωποι, ----.

A)

B)

C)

D)

E)

δεν θα επαναλάβουμε τα ίδια λάθη

θα βρούμε μια λύση

δεν θα είναι οι ίδιες και στο μέλλον

είναι δύσκολοι οι καιροί

κάποιος έφερε την είδηση αυτή

---- ενώ φορτώνονταν σε αεροσκάφος Ελβετικής
εταιρείας.

A)

B)

C)

D)

E)

Τους τελευταίους μήνες έχει αυξηθεί ο αριθμός
κρουσμάτων ένοπλης ληστείας

Τέσσερις ένοπλοι κουκουλοφόροι έκλεψαν διαμάντια
ανεκτίμητης αξίας

Συνέβη κάτι το πρωτοφανές σήμερα κατά τη διάρκεια
της διαδήλωσης

Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας θα
πραγματοποιηθεί σήμερα η πορεία

Τα φαινόμενα κλοπής έργων τέχνης από μουσεία
παρουσιάζει έξαρση

27.

28.

---- με σκοπό να κάνει την καθημερινότητά του πιο
εύκολη.

A)

B)

C)

D)

E)

Η τεχνολογική εξέλιξη παρέχει στον άνθρωπο κάθε
μορφής συσκευή

Μικροί-μεγάλοι τα χρησιμοποιούμε συνεχώς,
προσαρμόζοντας ανάλογα τον τρόπο ζωής μας

Οι επιστήμονες έχουν κατά καιρούς κρούσει τον
κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις τους στην
υγεία μας

Αναρωτηθήκατε πόσο ασφαλής είναι, τελικά η
σύγχρονη τεχνολογία

Ειδικοί δίνουν χρήσιμες οδηγίες και για την
προστασία των ματιών μας, από την έκθεση στην
οθόνη του υπολογιστή

Όσο και να διαβάζει κανείς λογοτεχνία, ----.

A)

B)

C)

D)

E)

είναι έργο που αξίζει βραβείο

δεν την καταλαβαίνει

θα έχει πάντα μέσα του ένα φόβο

δεν τη χορταίνει

θα γίνει κάποια μέρα ένας ικανός συγγραφέας

29.

30.

Diğer sayfaya geçiniz.6
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----, που να μη μπορώ να ζήσω χωρίς αυτόν.

A)

B)

C)

D)

E)

Τον αντιπαθώ τόσο πολύ

Τον συνήθισα τόσο

Τον μισώ ιδιαίτερα

Τον απεχθάνομαι στο βαθμό

Τον ζηλεύω τόσο

Εντύπωση προκαλεί στις Αστυνομικές Αρχές ----.

A)

B)

C)

D)

E)

ότι όσο προχωρούν οι έρευνες ανακαλύπτεται ο
μεγάλος αριθμός κρησφύγετων που
χρησιμοποιούσαν οι κακοποιοί

διότι οι ίδιοι λήστεψαν το κοσμηματοπωλείο

αφού πραγματοιήθηκε εκτεταμένη έρευνα στο χώρο
όπου βρίσκεται το Αστυνομικό Τμήμα της πόλης

καθώς έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα όλοι οι
πυροσβέστες

τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα που γίνονται σε
διάφορες περιοχές της πόλης

31.

32.

Αναστάτωση προκάλεσαν τα όσα λέχθηκαν από
ανώτερο αξιωματούχο της Ευρωζώνης, ----.

A)

B)

C)

D)

E)

το οποίο δεν ήταν τόσο γνωστό πριν από τη χθεσινή
ομιλία του στην τηλεόραση

πως δεν ήταν αρκετά ανοιχτός στην ομιλία του

ενώ κατηγορείται ότι είπε πράγματα που έθιξαν την
κοινή γνώμη

ο οποίος αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο απολύσεων
από το Δημόσιο

τα οποία δήλωσαν αρνητικά για την οικονομία της
χώρας

Σύμφωνα με μια έρευνα το 80% των νοικοκυριών
----.

A)

B)

C)

D)

E)

δεν είχαν ηλεκτρική σκούπα

χρησιμοποιούσαν πλυντήριο

ήταν χρεωμένο στις τραπέζες

χρεώνει τις προσφορές επιχειρήσεων

ξοδεύουν μεγάλο μέρος από τα έσοδά τους για το
ενοίκιο

33.

34.

Diğer sayfaya geçiniz.7
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Σε περίπτωση κυκλοφορίας οχήματος ----.

A)

B)

C)

D)

E)

θα ελέγχεται από την τροχαία για παραβάσεις

του οποίου ο οδηγός πρέπει να έχει δίπλωμα
οδήγησης

οι οδηγοί υποχρεώθηκαν να φοράνε ζώνη ασφαλείας

χωρίς πινακίδες θα τιμωρούνται τα συνεργεία

που δεν έχει ασφαλιστική κάλυψη θα επιβάλλονται
αυστηρές κυρώσεις

Η λύσσα είναι μια νόσος ----.

A)

B)

C)

D)

E)

επειδή οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να έχουν πλήρως
εμβολιασμένα τα σκυλιά τους

του οποίου τα θύματα είναι πάρα πολλά

την οποία χορηγούν με φάρμακα

που είχε να εμφανιστεί στην περιοχή από τη δεκαετία
του 1960

αν και μεταδίδεται μεταξύ όλων των θηλαστικών

35.

36.

Diğer sayfaya geçiniz.8
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 37. - 42.  sorularda, verilen Yunanca cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi, Türkçe cümleye
anlamca en yakın Yunanca cümleyi bulunuz.

Οι ξένοι επενδυτές επιστρέφουν στην Ελλάδα,
καθώς το κόστος της απασχόλησης έχει μειωθεί
σημαντικά και οι φόβοι για μια έξοδο της χώρας από
την Ευρωζώνη έχουν υποχωρήσει.

A)

B)

C)

D)

E)

Yabancı yatırımcılar Yunanistan’a geri dönüyor,
çünkü istihdam maliyetleri önemli ölçüde azaldı ve
ülkenin Avro Bölgesi’nden çıkışına ilişkin korkular
gerilemiş durumda.

Yabancı yatırımcılar Yunanistan’a geri dönüyor,
çünkü istihdam maliyetleri önemli ölçüde azalırken
ülkenin Avro Bölgesi’nden ihracına yönelik korkuların
yersiz olduğu anlaşıldı.

Ülkenin Avro Bölgesi’nden çıkartılması ile ilgili
korkuların gerilemesinin ardından istihdam
maliyetlerinin azalmasıyla birlikte yabancı
yatırımcılar Yunanistan’a geri dönüyor.

İstihdam maliyetlerindeki düşüş ve bunun yanında
ülkenin Avro Bölgesi'nden çıkarılmasına ilişkin
korkuların azalması, Yunanistan’a daha çok yabancı
yatırımcının gelmesini sağlıyor.

Yunanistan yabancı yatırımcılar için yeniden cazip
bir ülke olma yolunda çünkü istihdam maliyetleri
azalmış ve ülkenin Avro Bölgesi’nden çıkışına ilişkin
korkular giderilmiş durumda.

37.

Επειδή η Ελλάδα δεν έχει εφαρμόσει προηγούμενη
απόφαση του Δικαστηρίου όσον αφορά τους
παράνομους χώρους ταφής απορριμάτων, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει
εκ νέου τη χώρα στο Ευρωδικαστήριο.

A)

B)

C)

D)

E)

Yunanistan, yasa dışı çöp depolama alanlarıyla ilgili,
Mahkemenin bundan önceki tüm kararlarını göz ardı
ettiği için, Avrupa Komisyonu ülkeyi yeniden Avrupa
Mahkemesine şikâyet etmeyi kararlaştırdı.

Yunanistan, Mahkemenin yasa dışı çöp depolama
alanlarıyla ilgili önceki kararlarının hiçbirini
uygulamadığı için, Avrupa Komisyonu ülkeyi yeniden
Avrupa Mahkemesine sevk etti.

Yunanistan, yasa dışı çöp depolama alanlarıyla ilgili
olarak Mahkemenin önceki kararını uygulamadığı
için, Avrupa Komisyonu ülkeyi yeniden Avrupa
Mahkemesine sevk etmeyi kararlaştırdı.

Yunanistan, Avrupa Mahkemesinin yasa dışı çöp
depolama alanlarıyla ilgili önceki kararını
uygulamadığı için, Avrupa Komisyonu ülkeyi yeniden
Mahkemeye şikâyet etme yönünde bir karar aldı.

Yunanistan'ın, yasa dışı çöp depolama alanlarıyla
ilgili önceki Mahkeme kararını uygulamadığı
gerekçesiyle Avrupa Komisyonu tarafından yeniden
Avrupa Mahkemesine sevk edilmesi düşünülüyor.

38.
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Όπως προκύπτει από μια δημοσκόπηση που
διεξήχθη πρόσφατα, η συντριπτική πλειοψηφία των
συμμετεχόντων έχουν αρνητική γνώμη για το νέο
φορολογικό νομοσχέδιο και πιστεύουν ότι αυτό το
νομοσχέδιο δεν θα είναι τόσο αποτελεσματικό όσο
θα έπρεπε για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

A)

B)

C)

D)

E)

Yeni vergi yasa tasarısı ile ilgili bir kamuoyu
araştırmasına göre, araştırmaya katılanların büyük
bir kısmı yasa tasarısı ile ilgili olumsuz görüşe sahip
ve vergi kaçakçılığının önlenmesinde gerektiği kadar
etkili olmayacağına inanıyor.

Kısa süre önce yapılan bir ankete göre katılımcıların
tamamına yakını yeni vergi yasa tasarısı konusunda
olumsuz görüşe sahip ve bu tasarının vergi
kaçakçılığının önlenmesinde gerektiği kadar etkili
olamayacağına inanıyor.

Kısa süre önce gerçekleştirilen bir kamuoyu
araştırmasına göre, katılımcıların ezici çoğunluğu
yeni vergi yasa tasarısı konusunda olumsuz görüşe
sahip ve bu tasarının, vergi kaçakçılığının
önlenmesinde gerektiği kadar etkili olmayacağına
inanıyor.

Çok yakın bir zamanda gerçekleştirilen bir kamuoyu
araştırmasına göre, katılımcıların ezici çoğunluğu
yeni vergi yasa tasarısı konusunda olumsuz görüşe
sahip ve bununla birlikte tasarının, vergi kaçakçılığı
ile mücadelede gerektiği ölçüde etkili olamayacağına
inanıyor.

Kısa süre önce yapılan bir araştırmanın sonucuna
göre, katılımcıların ezici çoğunluğu yeni vergi yasa
tasarısı konusunda olumsuz bir yaklaşım içinde ve
bu tasarının, vergi kaçakçılığının önlenmesinde
gerektiği kadar etkili olmayacağına inanıyor.

39. İnsanlar başka bir ülkeye taşındıklarında genellikle
yeme alışkanlıklarını da beraberlerinde götürürler.

A)

B)

C)

D)

E)

Συχνά οι άνθρωποι κουβαλάνε μαζί τους είδη
διατροφής όταν ταξιδεύουν σε ένα άλλο κράτος.

Καθώς οι άνθρωποι μετακινούνται σε ένα άλλο
κράτος συνηθίζουν να κουβαλάνε μαζί τους και
τρόφημα.

Οι άνθρωποι όταν επισκέπτονται μια άλλη χώρα
γενικά έχουν μαζί τους τροφές.

Οι διατροφικές συνήθειες των ανθρώπων
μεταφέρονται μαζί με τους ίδιους όταν αυτοί
πηγαίνουν σε μια άλλη χώρα.

Όταν οι άνθρωποι μετακομίζουν σε μια άλλη χώρα
συνήθως μεταφέρουν μαζί τους και τις διατροφικές
συνήθειές τους.

40.
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Audrey Hepburn ölümünden yirmi yıl sonra
teknolojinin yardımıyla, bir İngiliz çikolatasının
televizyon reklamında başrol oynuyor.

A)

B)

C)

D)

E)

Η Οντρεϊ Χέπμπορν με τη βοήθεια της τεχνολογίας
πρωταγωνιστεί σε μια τηλεοπτική διαφήμιση στην
Αγγλία αφού έχει πεθάνει είκοσι χρόνια πριν.

Είκοσι χρόνια μετά τον θάνατό της, η Οντρεϊ
Χέπμπορν πρωταγωνιστεί σε τηλεοπτική διαφήμιση
μιας αγγλικής σοκολάτας με τη βοήθεια της
τεχνολογίας.

Χάρη στην τεχνολογία είκοσι χρόνια μετέπειτα από
το θάνατό της η Οντρεϊ Χέπμπορν γίνεται η
πρωταγωνίστρια μιας τηλεοπτικής διαφήμισης της
αγγλικής σοκολάτας.

Αν και έχει πεθάνει είκοσι χρόνια πριν η Οντρεϊ
Χέπμπορν είναι η πρωταγωνίστρια μιας τηλεόρασης
όπου διαφημίζεται η αγγλική σοκολάτα με τη βοήθεια
της τεχνολογίας.

Η Οντρεϊ Χέπμπορν με τη βοήθεια της τεχνολογίας
είκοσι χρόνια μετά το θάνατό της παίζει σε μια
τηλεόραση όπου διαφημίζεται μια σοκολάτα από τη
Βρετανία.

41. Eurostat verilerine göre ocakta Avro Bölgesi’nde
işsizlik oranı rekor düzeye ulaştı fakat şubatta 17
üye devlette enflasyon geriledi.

A)

B)

C)

D)

E)

Σύμφωνα με την Eurostat τον Ιανουάριο στην
Ευρωζώνη οι απεργίες των εργατών έφτασαν σε
σημείο ρεκόρ καθώς το Φεβρουάριο 17 κράτη-μέλη
μείωσαν τα έξοδά τους.

Η Eurostat αποκάλυψε με στοιχεία της ότι τον
Ιανουάριο η ανεργία στην Ευρωζώνη έσπασε ρεκόρ,
ενώ το Φεβρουάριο 17 χώρες που είναι μέλη
μείωσαν τον πληθωρισμό.

Το Φεβρουάριο σε 17 κράτη μέλη αυξήθηκαν οι
δαπάνες αλλά τον Ιανουάριο το ποσοστό ανεργίας
στην Ευρωζώνη έφτασε σε ύψη ρεκόρ, σύμφωνα με
την έρευνα της Eurostat.

Σε επίπεδα ρεκόρ εκτινάχθηκε το ποσοστό ανεργίας
στην Ευρωζώνη τον Ιανουάριο, αλλά το Φεβρουάριο
υποχώρησε ο πληθωρισμός σε 17 κράτη-μέλη,
σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Σύμφωνα με την Eurostat τον Ιανουάριο στην
Ευρωζώνη το ποσοστό ανεργίας είχε φτάσει σε
επίπεδα ρεκόρ, ενώ το Φεβρουάριο στα 17
κράτη-μέλη αυξήθηκε ο πληθωρισμός.

42.
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 43. - 46.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Μια νέα θεωρία για την εξαφάνιση των δεινοσαύρων
προστίθεται στον μακρύ σχετικό κατάλογο. Η κρατούσα
θεωρία αναφέρει ότι η εξαφάνισή τους οφείλεται στην
πτώση ενός τεράστιου αστεροειδή που έπεσε σε μια
περιοχή του σημερινού Μεξικού. Διάφορες μελέτες
έχουν δείξει ότι η εξαφάνιση των δεινοσαύρων δεν ήταν
άμεση και ότι πέρασαν περί τα 300 χιλιάδες έτη μετά την
πτώση του αστεροειδή για να πεθάνει ο τελευταίος
δεινόσαυρος πάνω στον πλανήτη. Διεθνής ομάδα
ερευνητών υποστηρίζει τώρα ότι το διάστημα αυτό είναι
πολύ μικρότερο. Εκτιμούν ότι από την πτώση του
αστεροειδή μέχρι την εξαφάνιση των δεινοσαύρων
μεσολάβησαν περίπου 33 χιλιάδες έτη. Αν κάτι τέτοιο
ισχύει αυτό σημαίνει ότι οι δεινόσαυροι βρίσκονταν ήδη
σε πορεία εξαφάνισης και απλώς ο αστεροειδής την
επιτάχυνε. Τους έδωσε όπως υποστηρίζουν οι
ερευνητές τη χαριστική βολή! Οι ερευνητές
υποστηρίζουν επίσης ότι η πτώση του αστεροειδή είχε
μικρές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα αλλά πολύ σοβαρές
στους ωκεανούς. Οπως αναφέρουν, τα ευρήματα της
μελέτης τους δείχνουν ότι ο κύκλος του άνθρακα στη
γήινη ατμόσφαιρα επέστρεψε στα φυσιολογικά επίπεδα
μέσα σε διάστημα πέντε χιλιάδων ετών μετά την πτώση.
Αντίθετα οι ωκεανοί χρειάστηκαν 1-2 εκατομμύρια έτη
για να «συνέλθουν».

Αναφορικά με το θέμα της εξαφάνισης των
δεινοσαύρων ----.

A)

B)

C)

D)

E)

δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ύπαρξη μιας
επικρατούσας και αποδεκτής από το σύνολο της
επιστημονικής κοινότητας θεωρίας εξαφάνισης

σύμφωνα με την επικρατούσα θεωρία η εξαφάνιση
ήταν ξαφνική και ταυτόχρονα μαζική

οι επιστήμονες συγκλίνουν στην άποψη ότι και άλλες
ομάδες ζώων εξαφανίστηκαν τόσο στη ξηρά όσο και
στη θάλασσα

η θερμοκρασία του πλανήτη έπαιξε καθοριστικό
ρόλο και η σύνθεση της ατμόσφαιρας δεν ήταν πολύ
διαφορετική

η κρατούσα θεωρία δεν σχετίζει άμεσα την
εξαφάνιση των δεινοσαύρων με την πτώση του
αστεροειδή

Η καινούρια θεωρία για την εξαφάνιση των
δεινοσαύρων ----.

A)

B)

C)

D)

E)

εκτιμά πως από την πτώση του μετεωρίτη έως την
ολοκληρωτική εξαφάνιση των δεινοσαύρων
μεσολάβησαν εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια

υποστηρίζει ότι ο αστεροειδής δημιούργησε έναν
κρατήρα τεραστίων διαστάσεων και έφερε τη μαζική
εξαφάνιση

αποδέχεται ότι η πτώση του μετεωρίτη στη Γη
προκάλεσε την παγκόσμια εξαφάνιση των ειδών

επικεντρώνεται στο χρόνο που μεσολάβησε από την
πτώση της ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας έως την
εξαφάνιση των δεινοσαύρων

έχει διαφορετική προσέγγιση σε ότι αφορά στον
χρόνο που πέρασε από τη σύγκρουση του μετεωρίτη
έως την εξαφάνιση των δεινοσαύρων

43.

44.
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Αν υιοθετήσουμε τη νέα θεωρία περί εξαφάνισης
των δεινοσαύρων τότε θα πρέπει να παραδεχτούμε
ότι ----.

A)

B)

C)

D)

E)

η εξαφάνιση των δεινοσαύρων οφείλεται
αποκλειστικά στο γεγονός της πτώσης του
αστεροειδή πάνω στον πλανήτη μας

και ακόμα να μην είχε συμβεί η πτώση του
αστεροειδή πάνω στη Γη η εξαφάνιση των
δεινοσαύρων ήταν αναπόφευκτη

οι δεινόσαυροι ήταν σπονδυλωτά ζώα που
κυριάρχησαν στο γήινο οικοσύστημα πολλά
εκατομμύρια χρόνια

τα σημερινά πτηνά είναι άμεσοι απόγονοι των
θηριόποδων δεινοσαύρων και η μόνη ομάδα που
επέζησε

οι δεινόσαυροι έχουν γίνει μέρος του παγκόσμιου
πολιτισμού και παραμένουν σταθερά δημοφιλείς στα
παιδιά

45. Το κείμενο ----.

A)

B)

C)

D)

E)

παραδέχεται ότι οι δεινόσαυροι και οι άνθρωποι δεν
συνυπήρξαν ποτέ

γράφτηκε με σκοπό να μας πληροφορήσει σχετικά
με τη μαζική εξαφάνιση των δεινοσαύρων

σχετίζει την εξαφάνιση των δεινοσαύρων με την
κλιματική αλλαγή που σημειώθηκε ιδιαίτερα στην
ατμόσφαιρα και τους ωκεανούς

κάνοντας μια σύντομη αναφορά στην επικρατούσα
θεωρία περί εξαφάνισης των δεινοσαύρων
επικεντρώνεται σε μια καινούρια θεωρία που
πραγματεύεται το ίδιο θέμα

επιβεβαιώνει τις ήδη υπάρχουσες θεωρίες για την
εξαφάνιση των δεινοσαύρων και ταυτίζεται μ΄αυτές

46.
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 47. - 50.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Ο Κολοσσός της Ρόδου που θεωρείται ως ένα από τα
επτά θαύματα της αρχαιότητας ήταν ένα τεράστιο σε
διαστάσεις άγαλμα το οποίο απεικόνιζε το θεό Ήλιο.
Ανεγέρθηκε τον 3° αιώνα π.Χ. ως ευγνωμοσύνη προς το
θεό Ήλιο, προστάτη του νησιού, και συμβόλιζε την
ελευθερία και ανεξαρτησία των Ροδίων. Είχε το ίδιο
περίπου μέγεθος με το Άγαλμα της Ελευθερίας που
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Το βάθρο του αγάλματος ήταν
από λευκό μάρμαρο. Κατασκευάστηκε από ορείχαλκο
και είχε ύψος 33 μέτρα. Το ορειχάλκινο περίβλημα
στερεώθηκε επάνω σε ένα σιδερένιο σκελετό. Το
άγαλμα ήταν κούφιο στο εσωτερικό και καθώς
προχωρούσε η κατασκευή του οι εργάτες γέμιζαν τα
κενά με βαριές πέτρες προκειμένου να διασφαλίσουν τη
σταθερότητά του. Ο Κολοσσός ολοκληρώθηκε γύρω το
280 π.Χ. και το 226 π.Χ. έπεσε εξαιτίας ενός σεισμού.
Ένας χρησμός συμβούλεψε τους Ρόδιους να μην τον
ξαναστήσουν κι έτσι τον άφησαν πεσμένο στο έδαφος.
Έμεινε έτσι για 900 χρόνια και πολλοί επισκέπτες είδαν
το πεσμένο άγαλμα του θεού Ήλιου. Το 654 μ.Χ. ένας
Σύρος πρίγκιπας κατέλαβε τη Ρόδο και απογύμνωσε το
άγαλμα από τις ορειχάλκινες πλάκες. Λέγεται ότι τις
μετέφερε στη Συρία χρησιμοποιώντας 900 καμήλες. Ο
ορείχαλκος πουλήθηκε στους εμπόρους που μάλλον τον
έλιωσαν και τον έκοψαν σε νομίσματα. Το άγαλμα ήταν
ένα θαύμα, που ταυτίστηκε με το μεγαλείο αλλά και τη
ματαιότητα της ανθρώπινης φιλοδοξίας.

Ο Κολοσσός της Ρόδου ----.

A)

B)

C)

D)

E)

πήρε το όνομα αυτό εξαιτίας των διαστάσεών του

τον 3° αιώνα π.Χ. θεωρήθηκε ένα από τα επτά
θαύματα του κόσμου λόγω του ότι απεικόνιζε το θεό
Ήλιο

είχε ως πρότυπο το Άγαλμα της Ελευθερίας που
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη

απεικόνιζε τον θεό Ήλιο να κρατά έναν πυρσό στο
δεξί του χέρι

ήταν ένα άγαλμα με τα πόδια σε διάσταση ώστε τα
πλοία να περνούν ανάμεσα στα σκέλη του

Το άγαλμα το οποίο αποκαλείται ως Κολοσσός της
Ρόδου και το οποίο ήταν σύμβολο ελευθερίας και
ανεξαρτησίας των Ροδίων ----.

A)

B)

C)

D)

E)

αποκλείεται να έδωσε έμπνευση στο Άγαλμα της
Ελευθερίας που στήθηκε στο λιμάνι της Νέας Υόρκης

κατέρρευσε λιγότερο από εξήντα χρόνια μετά την
ολοκλήρωσή του ως αποτέλεσμα μιας φυσικής
καταστροφής

κατασκευάστηκε από λευκό μάρμαρο

αποτελούσε επίσης σύμβολο του μεγαλείου και της
αθανασίας του ανθρώπινου πνεύματος

ήταν κούφιο ώστε να είναι ελαφρύ και να αντέξει
στους ανέμους και να διασφαλιστεί η σταθερότητά
του

47.

48.
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Αφού έπεσε το άγαλμα, οι κάτοικοι της Ρόδου δεν
αποπειράθηκαν να το ξαναστήσουν ----.

A)

B)

C)

D)

E)

επειδή νόμισαν ότι τους τιμώρησαν οι θεοί που
κατασκεύασαν ένα τόσο μεγάλο άγαλμα

επειδή ο χρησμός μαντείου έλεγε ότι θα ξαναπέσει

υπακούοντας σε χρησμό μαντείου που τους
συνέστησε να μην προχωρήσουν σε ενέργειες για
την επανατοποθέτησή του

επειδή ο γλύπτης δεν ζούσε πια και οι τεχνικές
δυνατότητες ήταν ανεπαρκείς

διότι η πόλη τους δεν διέθετε την παλιά της ευημερία

49. Το άγαλμα έμεινε πεσμένο από για εννιά αιώνες και
διατηρήθηκε χωρίς να έχει καταστραφεί ----.

A)

B)

C)

D)

E)

επειδή ταυτίστηκε με το μεγαλείο αλλά και τη
ματαιότητα της ανθρώπινης φιλοδοξίας

αλλά τελικά έλιωσε από μόνο του και καταστράφηκε

διότι το βάθρο του ήταν από λευκό μάρμαρο

και παραδόθηκε σε έναν Σύρο πρίγκιπα ως
αντάλλαγμα για την ελευθερία της Ρόδου

μάλλον επειδή διέθετε ορειχάλκινη επένδυση που
είχε στερεωθεί πάνω σε σιδερένιο σκελετό

50.
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 51. - 54.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Η μελέτη του φαινομένου της δουλείας στην αρχαία
Ελλάδα παρουσιάζει πλήθος σημαντικών
μεθοδολογικών προβλημάτων. Οι γραπτές μαρτυρίες
είναι ασύνδετες και αποσπασματικές, επικεντρωμένες
κυρίως στην πόλη των Αθηνών. Καμία πραγματεία δεν
είναι ειδικά αφιερωμένη στο ζήτημα. Στην αρχαία
Ελλάδα οι δούλοι μπορούσαν να καταπιαστούν με όλες
τις καθημερινές δραστηριότητες με εξαίρεση την
πολιτική, καθώς για τους Έλληνες η άσκηση πολιτικών
δικαιωμάτων άρμοζε μόνο στους ελεύθερους πολίτες. Η
κύρια χρήση των δούλων ήταν στις αγροτικές
δραστηριότητες, τη βάση της ελληνικής οικονομίας.
Κάποιοι μικροϊδιοκτήτες γης ίσως είχαν στην ιδιοκτησία
τους ένα δούλο, ίσως και δύο. Είναι δύσκολο να
εκτιμηθεί ο ακριβής αριθμός σκλάβων στην αρχαία
Ελλάδα, με δεδομένη την απουσία μιας ακριβούς
απογραφής και τους πολυάριθμους ορισμούς της
δουλείας κατά την εποχή εκείνη. Πιστεύεται πως η
Αθήνα διέθετε το μεγαλύτερο πληθυσμό δούλων, που
πρέπει να άγγιζε τους 80.000 κατά τον 6° και 5° αιώνα
π.Χ. Είναι γεγονός πως η ύπαρξη δούλων στην
αρχαιοελληνική κοινωνία προκάλεσε αμηχανία σε
αρκετούς θαυμαστές του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού
που προσπάθησαν απεγνωσμένα να δείξουν πως η
δουλεία στην αρχαία Ελλάδα ήταν θεσμός περισσότερο
ανθρώπινος απ' ό,τι φαίνεται βάσει των πηγών που
διαθέτουμε.

Η δουλεία στην αρχαία Ελλάδα ----.

A)

B)

C)

D)

E)

ως φαινόμενο απασχόλησε τους ιστορικούς κυρίως
στην Αθήνα

είναι ένα φαινόμενο για το οποίο διαθέτουμε
σημαντικές πηγές

είναι ένα ζήτημα η μελέτη του οποίου για το
σύγχρονο ιστορικό παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες

ήταν ένα ζήτημα το οποίο έπρεπε να μελετηθεί με
μεθοδικότητα

ήταν το κύριο θέμα πολλών γραπτών μαρτυριών
που διαθέτουμε

Οι δούλοι στην αρχαία Ελλάδα ----.

A)

B)

C)

D)

E)

ήταν ίσοι με τους ιδιοκτήτες τους

δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα

είχαν δικαίωμα ψήφου

δεν ασκούσαν πολιτική πίεση στο κράτος

ήταν ελεύθεροι αγρότες

51.

52.
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Σχετικά με την αρχαία Ελλάδα μπορούμε να πούμε
ότι ----.

A)

B)

C)

D)

E)

οι δούλοι ήταν ένας ή οι δύο οι οποίοι ήταν στην
ιδιοκτησία ορισμένων μικροϊδιοκτητών

τον 6° και τον 5° αιώνα π.Χ. ο αριθμός των δούλων
ήταν 80.000

η δουλεία ως θεσμός υπήρχε μόνο στην Αθήνα

δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια τον
αριθμό των δούλων

αποτελούσαν το μοχλό της οικονομίας

53. Η ύπαρξη του θεσμού της δουλείας στην αρχαία
Ελλάδα ----.

A)

B)

C)

D)

E)

προβλημάτισε τους ανθρώπους που θαύμασαν
αυτόν τον πολιτισμό

ήταν μια απεγνωσμένη κατάσταση

έδειξε τον ανθρώπινο χαρακτήρα του

μας έκανε να αναρωτηθούμε για το παρελθόν

δημιούργησε θαυμασμό από τους λάτρεις του

54.
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 55. - 58.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Τα «Κλασσικά Εικονογραφημένα» είναι σειρά κόμικς,
που διασκευάζουν γνωστά έργα της παγκόσμιας
λογοτεχνίας. Η σειρά κυκλοφόρησε στην Ελλάδα το
1951 βασισμένη στην αντίστοιχη αμερικάνικη.
Χαρακτηριστικό της ελληνικής έκδοσης ήταν η
προσαρμογή θεμάτων ελληνικού ενδιαφέροντος, για την
απόδοση των οποίων δούλεψαν γνωστοί Έλληνες
εικαστικοί και λογοτέχνες. Το πρώτο τεύχος των
«Κλασσικών» ήταν η διασκευή των «Άθλιων» του
Βίκτωρα Ουγκώ, και προκάλεσε σάλο στην Ελλάδα,
τόσο θετικό όσο και αρνητικό. Ήταν το πρώτο κόμικ
αμερικάνικου τύπου που έφτανε στη χώρα, όπως και το
πρώτο που έβγαινε σε τετραχρωμία όφσετ. Κόστιζε
4.000 δραχμές της τότε εποχής και η πρώτη έκδοση
εξαντλήθηκε σε ελάχιστο χρόνο. Τα «Κλασσικά»
σαρώνοντας την αγορά, υποχρέωσαν άλλα περιοδικά
για παιδιά να κλείσουν. Το περιοδικό, εκτός από τα
μυθιστορήματα, περιελάμβανε και κάποιες σελίδες με
βιογραφίες ιστορικών προσώπων ή εφευρετών,
επετειακά και διδακτικά θέματα, αλλά και στήλη
αναγνωστών. Στην Ελλάδα τα «Κλασσικά
Εικονογραφημένα» ήταν πολύ δημοφιλή μέχρι τα τέλη
της δεκαετίας του 1960, όμως στα επόμενα χρόνια
άρχισαν να χάνουν σταδιακά το κοινό τους, λόγω της
ολοένα μεγαλύτερης απήχησης άλλων αμερικάνικων
κόμικς -των οποίων υπήρξαν προπομπός στην Ελλάδα-
αλλά και της εξέλιξης της ελληνικής κοινωνίας. Σήμερα
οι πρώτες εκδόσεις αποτελούν συλλεκτικά αντικείμενα.

Τα «Κλασσικά Εικονογραφημένα» ----.

A)

B)

C)

D)

E)

ήταν ιδέα των Ελλήνων λογοτεχνών

τυπώθηκαν πρώτα στην Ελλάδα

ήταν αυθεντικά έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας

δεν κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα

έκαναν διάσημους αρκετούς Έλληνες λογοτέχνες

Το πρώτο ελληνικό τεύχος των «Κλασσικών» ----.

A)

B)

C)

D)

E)

ήταν μια διασκευή ενός αμερικάνικου έργου

παρά την επιτυχία του στην αγορά, είχε ορισμένους
επικριτές

ήταν μια ακριβής έκδοση των «Άθλιων» του Βίκτωρα
Ουγκώ

ήταν πολύ ακριβό για την εποχή εκείνη

είχε σοβαρό αντίκτυπο στη δομή της κοινωνίας

55.

56.
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Τα «Κλασσικά Εικονογραφημένα» στην Ελλάδα ----.

A)

B)

C)

D)

E)

αφιέρωναν ειδικά τεύχη στις βιογραφίες ιστορικών
προσώπων ή και εφευρετών

αρχικά δεν προσέλκυσαν το ενδιαφέρον του
αναγνωστικού κοινού

ήταν πρωτότυπα λογοτεχνικά έργα

έγιναν αιτία για να κλείσουν μια πληθώρα
περιοδικών

ήταν πολύ δημοφιλή για περίπου δύο δεκαετίες

57. Στις μέρες μας ----.

A)

B)

C)

D)

E)

τα «Κλασσικά Εικονογραφημένα» μπορούν να
χαρακτηριστούν ως πρόδρομοι των αμερικάνικων
κόμικς στην Ελλάδα

συνεχίζεται η έκδοση των «Κλασσικών
Εικονογραφημένων»

τα «Κλασσικά Εικονογραφημένα» προωθούν τον
αμερικάνικο τρόπο ζωής

τα «Κλασσικά Εικονογραφημένα» εκδίδονται μόνο
για τους συλλέκτες

καταλαβαίνουμε πως τα «Κλασσικά
Εικονογραφημένα» έχουν συμβάλει στην εξέλιξη της
ελληνικής κοινωνίας

58.
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 59. - 62.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Τα αναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ είναι ειδικά
κέρματα που εκδίδονται από τις χώρες μέλη της
Ευρωζώνης με την ευκαιρία κάποιας ιστορικής επετείου
ή για τον εορτασμό ή προς τιμή κάποιου σύγχρονου
γεγονότος. Δεν πρέπει να συγχέονται με τα κέρματα
μεγαλύτερης αξίας από χρυσό ή ασήμι που εκδίδονται
για συλλεκτικούς σκοπούς και δεν χρησιμοποιούνται
στις καθημερινές συναλλαγές. Η κάθε χώρα μέλος της
Ευρωζώνης έχει δικαίωμα να εκδίδει το πολύ ένα
αναμνηστικό κέρμα κάθε χρόνο. Τα κέρματα αυτά έχουν
τα ίδια χαρακτηριστικά και ιδιότητες, καθώς και την ίδια
κοινή όψη, με ένα κανονικό κέρμα των 2 ευρώ. Η άλλη
όψη, που αντικαθιστά την εθνική όψη του συνηθισμένου
κέρματος, έχει το σχέδιο επιλογής της χώρας με θέμα το
γεγονός ή το πρόσωπο που τιμάται. Τα αναμνηστικά
κέρματα απαντούν μόνο στην ονομαστική αξία των 2
ευρώ και έχουν ισχύ νόμιμου χρήματος σε όλη τη ζώνη
του ευρώ, δηλαδή μπορούν να χρησιμοποιούνται -και
πρέπει να γίνονται αποδεκτά- όπως οποιοδήποτε άλλο
κέρμα ευρώ. Το πρώτο αναμνηστικό κέρμα των 2 ευρώ
εκδόθηκε το 2004 από την Ελλάδα με την ευκαιρία των
Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.

Τα κέρματα των 2 ευρώ ----.

A)

B)

C)

D)

E)

έχουν πολλές ιδιαιτερότητες

είναι αναμνηστικά

χρησιμοποιούνται στις καθημερινές συναλλαγές

εκδίδονται από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

βρίσκονται στις συλλογές των ιδιωτών

Τα αναμνηστικά κέρματα ----.

A)

B)

C)

D)

E)

είναι τα ίδια με τα συλλεκτικά νομίσματα

εκδίδονται από χρυσό ή ασήμι

έχουν μεγαλύτερη αξία από τα κοινά νομίσματα

μπορούν να εκδίδονται σε διάφορες αξίες

είναι κέρματα των 2 ευρώ

59.

60.
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Κάθε χρόνο ----.

A)

B)

C)

D)

E)

κάθε χώρα μέλος της Ευρωζώνης εκδίδει το δικό της
νόμισμα

μόνο μια χώρα έχει δικαίωμα να εκδόσει
αναμνηστικό νόμισμα

κάθε χώρα μέλος της Ευρωζώνης μπορεί να αλλάζει
την όψη του νομίσματος

εκδίδονται νομίσματα με τις ίδιες ιδιότητες και τα ίδια
χαρακτηριστικά

οι χώρες μέλη της Ευρωζώνης έχουν δικαίωμα να
εκδόσουν ένα αναμνηστικό κέρμα

61. Στην Ευρώπη ----.

A)

B)

C)

D)

E)

τα αναμνηστικά νομίσματα δεν είναι αποδεκτά

όλα τα νομίσματα είναι ίδια

μέχρι το 2004 καμία χώρα μέλος της Ευρωζώνης δεν
είχε εκδόσει αναμνηστικό κέρμα

οι άνθρωποι γιορτάζουν τις ιστορικές επετείους με τη
χρήση αναμνηστικών νομισμάτων

όλα τα κέρματα έχουν κοινές όψεις

62.
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 63. - 67.  sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi
bulunuz.

Πελάτης:
 Θα θέλαμε να επιπλώσουμε το καινούριο

διαμέρισμά μας, μπορούμε να επισκεφτούμε την
έκθεσή σας;

Πωλητής:
 ----

Πελάτης:
 Μήπως είναι πολύ ακριβά;

Πωλητής:
 Όχι, υπάρχει κρίση στην αγορά και θα σας

κάνουμε όλες τις δυνατές διευκολύνσεις.

A)

B)

C)

D)

E)

Ευχαρίστως, διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία.

Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να σας εξυπηρετήσω
σήμερα.

Ευχαρίστως να σας βοηθήσω αλλά έχουμε κλείσει
για σήμερα.

Φυσικά και μπορείτε, όμως εμείς διαθέτουμε έπιπλα
γραφείου.

Έχουμε ανακαίνιση σήμερα, περάστε κάποια άλλη
μέρα, παρακαλώ.

63.

Πελάτης:
 Σας έφερα ένα ρολόι που δε δουλεύει καλά.

Ωρολογάς:
 Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.

Πελάτης:
 ----

Ωρολογάς:
 Το ελατήριο δεν είναι σπασμένο, αλλά όλα τα άλλα

έχουν φύγει από τη φυσική τους κατάσταση.

A)

B)

C)

D)

E)

Μη με γελάσετε όμως, γιατί δεν έχω άλλο ρολόι.

Είχα την αδεξιότητα να το ρίξω κάτω και από τότε
δεν πάει καλά.

Μου αρέσουν τα καλά και τα ακριβά ρολόγια.

Ο χρόνος αρχίζει να μετράει από τη στιγμή της
αναχώρησης.

Ο χρόνος είναι χρήμα.

Τουρίστας:
 Μήπως μπορείτε να μας πληροφορήσετε αν

υπάρχει χώρος κατασκήνωσης στο νησί;

Υπάλληλος:
 Υπάρχουν πολλά μέρη για κάμπιγκ σε αρκετά

σημεία του νησιού.

Τουρίστας:
 ----

Υπάλληλος:
 Ναι, υπάρχει ένα ακριβώς απέναντι από το

καινούριο λιμάνι.

A)

B)

C)

D)

E)

Θα μπορούσατε να μας συνοδεύσετε έως το
συγκεκριμένο μέρος;

Μήπως ξέρετε αν είναι ασφαλές;

Αν σας ζητούσα να μας οδηγήσετε μέχρι εκεί θα
ήμουν αγενής;

Μπορείτε να μου υποδείξετε ένα από αυτά;

Πόσο απέχει το μέρος αυτό από το σημείο που
βρισκόμαστε τώρα;

64.

65.
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Υπεύθυνος προσλήψεων:
 Πάντα θέλουμε να προσλαμβάνουμε ικανούς

νέους.

Υποψήφιος:
 ----

Υπεύθυνος προσλήψεων:
 Γιατί όχι; Θα σας ειδοποιήσουμε σε λίγες μέρες.

Υποψήφιος:
 Ευχαριστώ πολύ.

A)

B)

C)

D)

E)

Δηλαδή, υπάρχει ελπίδα να με προσλάβετε;

Όπως βλέπετε είμαι ικανός σ’όλα, ξέρω δύο ξένες
γλώσσες.

Θέλω πολύ να πάω στο εξωτερικό.

Χρειάζομαι αυτά τα χρήματα, επειδή εδώ και πολύ
καιρό δεν δουλεύω.

Να κάνετε συνέντευξη με τους άλλους υποψήφιους
και να τους ρωτήσετε.

Άννα:
 ΄Ηθελα πάρα πολύ να συμμετάσχω στην εκδρομή,

αλλά δεν μπόρεσα για οικογενειακούς λόγους.

Βαγγέλης:
 ----

Άννα:
 Μπορώ να τις δω τώρα;

Βαγγέλης:
 Εντάξει φέρνω αμέσως τη μηχανή μου.

A)

B)

C)

D)

E)

Οι ακτές ήταν πανέμορφες.

Έβγαλα τις φωτοτυπίες που ήθελες.

Κρίμα που δεν ήρθες. Έχω όμως πολλές
φωτογραφίες.

Εμένα μου είπαν πως ήθελες να δεις τις ξαδέρφες
σου.

Η χώρα ήταν υπέροχη, αλλά το ξενοδοχείο που
μέναμε δεν ήταν πολύ καθαρό.

66.

67.

 68. - 71.  sorularda, verilen cümleye anlamca en
yakın cümleyi bulunuz.

Οı άνθρωποι γεννιούνται σχεδόν με όλους τους
νευρώνες που θα έχουν κατά τη διάρκεια της ζωής
τους, έτσι οι επιστήμονες προσπαθούν τώρα να
ανακαλύψουν εάν οι νεύρωνες μπορούν να ζήσουν
παραπάνω από τους οργανισμούς στους οποίους
ανήκουν.

A)

B)

C)

D)

E)

Οι άνθρωποι έρχονται στον κόσμο περίπου με όλους
τους νευρώνες τους οποίους θα έχουν όσο είναι στη
ζωή, κατ΄ανάλογο τρόπο οι ερευνητές καταλαμβάνουν
προσπάθειες τώρα να ανακαλύψουν αν οι νευρώνες
μπορούν να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τη
ζωή των οργανισμών που ανήκουν.

Οι άνθρωποι γεννιούνται περίπου με όλους τους
νευρώνες τους οποίους θα έχουν όσο ζουν,
κατ΄αυτόν τον τρόπο οι ερευνητές καταβάλλουν
προσπάθειες τώρα να ανακαλύψουν αν οι νευρώνες
μπορούν να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τη
ζωή των οργανισμών που ανήκουν.

Οι άνθρωποι γεννιούνται κατά προσέγγιση με όλους
τους νευρώνες τους οποίους θα αποκτήσουν όσο
ζουν, κατ΄αυτόν τον τρόπο οι ερευνητές καταβάλλουν
προσπάθειες τώρα να αποκαλύψουν αν οι νευρώνες
μπορούν να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τη
ζωή των οργανισμών που ανήκουν.

Οι άνθρωποι γεννιούνται περίπου με όλους τους
νευρώνες τους οποίους θα κρατήσουν όσο ζουν, έτσι
οι ερευνητές καταβάλλουν προσπάθειες τώρα να
ανακαλυφτούν αν οι νευρώνες έχουν δυνατότητα να
έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τη ζωή των
οργανισμών που ανήκουν.

Οι άνθρωποι έχουν γεννηθεί περίπου με όλους τους
νευρώνες τους οποίους θα έχουν όσο ζουν,
κατ΄αυτόν τον τρόπο οι ερευνητές καταβάλλουν
προσπάθειες τώρα να ανακαλύψουν αν οι νευρώνες
μπορούν να έχουν μέγιστη διάρκεια ζωής από τη
ζωή των οργανισμών που ανήκουν.

68.
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Οι ερευνητές στη Βρετανία υποστηρίζουν ότι
λιγότερες από έξι ώρες ύπνου τη νύχτα επιδρούν
αρνητικά σε εκατοντάδες γονίδια, κατά συνέπεια η
έλλειψη ύπνου παρεμβαίνει στη δράση γονιδίων
που συνδέονται με διάφορες δραστηριότητες του
ανθρώπινου οργανισμού.

A)

B)

C)

D)

E)

Οι επιστήμονες στη Βρετανία εκφράζουν την άποψη
ότι πιο λίγες από έξι ώρες ύπνου τη νύχτα
επενεργούν αρνητικά σε εκατοντάδες γονίδια, ως
αποτέλεσμα η ανεπάρκεια ύπνου επηρεάζει την
ενέργεια γονιδίων που σχετίζονται με κάποιες
δραστηριότητες του ανθρώπινου σώματος.

Οι επιστήμονες στην Αγγλία εξέφρασαν τη γνώμη
πως ελάχιστες από έξι ώρες ύπνου κατά τη διάρκεια
της νύχτας επενεργούν αρνητικά σε εκατοντάδες
γονίδια, με αποτέλεσμα η ανεπάρκεια ύπνου να
επηρεάζει την ενέργεια γονιδίων που σχετίζονται με
κάποιες δραστηριότητες του ανθρώπινου σώματος.

Οι επιστήμονες στη Βρετανία υποβάλλουν την
άποψη ότι πιο λίγες από έξι ώρες ύπνου τη νύχτα
παρενεργούν αρνητικά σε εκατοντάδες γονίδια, ως
αποτέλεσμα ο ανεπαρκής ύπνος επηρεάζει την
ενέργεια γονιδίων που σχετίζονται με ορισμένες
δραστηριότητες του ανθρώπινου οργανισμού.

Οι επιστήμονες στη Βρετανία εκφράζουν την άποψη
ότι πιο λίγες από έξι ώρες ύπνου τη νύχτα επενεργούν
καταφατικά σε εκατοντάδες γονίδια με αποτελεσματικό
τρόπο και η ανεπάρκεια ύπνου επηρεάζει την ενέργεια
γονιδίων που συσχετίζονται με κάποιες
δραστηριότητες του ανθρώπινου σώματος.

Οι επιστήμονες στη Βρετανία εκφράζουν την γνώμη
ότι πιο λίγες από έξι ώρες νυχτερινού ύπνου
επενεργούν με αρνητικό τρόπο σε εκατοντάδες
γονίδια, με αποτέλεσμα την ανεπάρκεια ύπνου που
επιδρά στην ενέργεια γονιδίων που σχετίζονται με
κάποιες δραστηριότητες του ανθρώπινου σώματος.

69. Οι ειδικοί επισημαίνουν πως πριν σπεύσουν οι
ηλικιωμένοι να εντάξουν το πράσινο τσάι στη
διατροφή τους, πρέπει να συμβουλευτούν τον
γιατρό τους, διότι το ρόφημα έχει ορισμένες
αντενδείξεις.

A)

B)

C)

D)

E)

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των ειδικών οι
ηλικιωμένει δεν πρέπει να σπεύσουν να εντάξουν το
πράσινο τσάι στη διατροφή τους, χωρίς τη γνώμη
του γιατρού τους, επειδή το ρόφημα μπορεί να
βλάψει την υγεία τους.

Οι ηλικιωμένοι, σύμφωνα με όσα εκφράζουν οι
ειδικοί, σπεύδουν στο να εντάξουν το πράσινο τσάι
στη διατροφή τους χωρίς να ρωτήσουν τη γνώμη του
γιατρού τους, διότι το ρόφημα τους κάνει καλό.

Το πράσινο τσάι, ως ρόφημα, έχει κάποιες
αντενδείξεις και για αυτό οι ηλικιωμένοι πρέπει να
ρωτήσουν το γιατρό τους αν μπορούν να το
εντάξουν στην καθημερινή διατροφή τους, σύμφωνα
με όσα λένε οι ειδικοί.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι άνθρωποι σε μεγαλύτερες
ηλικίες πριν βιαστούν να συμπεριλάβουν το πράσινο
τσάι στη διατροφή τους, πρέπει να ζητήσουν τη
συμβουλή του γιατρού τους, επειδή το ρόφημα έχει
ορισμένες αντενδείξεις.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι οι ηλικιωμένοι εντάσσουν το
πράσινο τσάι στη διατροφή τους διότι το ρόφημα
κάνει καλό για την υγεία τους χωρίς να
συμβουλευτούν το γιατρό τους.

70.

Diğer sayfaya geçiniz.24
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Αρχικά, ο συγγραφέας εκφράζει την αδιαφορία των
πολιτών για τις συζητήσεις που αφορούν τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης και παραθέτει τους λόγους που
μάλλον ωθούν σε αυτήν τη στάση.

A)

B)

C)

D)

E)

Πρώτα από όλα, σύμφωνα με το συγγραφέα, οι
πολίτες είναι αδιάφοροι για τα θέματα που έχουν
σχέση με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ο ίδιος
προσπαθεί να δώσει εξηγήσεις για τις αιτίες αυτής
της συμπεριφοράς τους.

Ο συγγραφέας, στην αρχή, μιλάει σχετικά με την
αδιαφορία των πολιτών για τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης και καταμετρά τις πιθανές αιτίες που
ωθούν τους πολίτες σε αυτό.

Η αδιαφορία των πολιτών στις συζητήσεις που
αφορούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι το
πρώτο θέμα στο οποίο αναφέρεται ο συγγραφέας ο
οποίος στη συνέχεια προσπαθεί να δώσει πιθανές
εξηγήσεις σχετικά με αυτήν τη στάση τους.

Αρχικά, ο συγγραφέας ασχολείται με την αδιαφορία
των πολιτών στις συζητήσεις που έχουν σχέση με τα
μέσα μαζικής ενημέρωσης και μετά εξηγεί τις
πραγματικές αιτίες που τους κάνει να
συμπεριφερθούν με αυτόν τον τρόπο.

Πρώτα, ο συγγραφέας λέει ότι οι πολίτες είναι
αδιάφοροι στις συζητήσεις που έχουν ως θέμα τα
μέσα μαζικής ενημέρωσης και αναφέρει τις αιτίες που
πιθανότατα παροτρύνουν σ’αυτήν τη συμπεριφορά.

71.  72. - 75.  sorularda, boş bırakılan yere, parçada
anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek
cümleyi bulunuz.

Η Ευρώπη είναι μια από τις πέντε ηπείρους της γης.
Έχει πάρει το όνομά της από την ελληνική
μυθολογία. Στο έδαφος της έγιναν πολλές
συγκρούσεις μεταξύ των κρατών της Ευρώπης, σε
όλη τη διάρκεια της ιστορικής της πορείας. Ιδιαίτερα
καταστροφικός ήταν ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, ο
οποίος κράτησε 6 χρόνια (1939-1945). ----. Μετά το
τέλος του πολέμου αυτού, ορισμένα κράτη
αποφάσισαν να συνεργαστούν για την ειρήνη και τη
βελτίωση της οικονομίας τους.

A)

B)

C)

D)

E)

Ο ηθικός απολογισμός της σύγκρουσης των δύο
κρατών ήταν, επίσης τραγικός

Το βιοτικό επίπεδο είχε καταρρεύσει, αν και με
σοβαρές αποκλίσεις μεταξύ των χωρών

Οι ανθρώπινες απώλειες ήταν θεαματικά
περισσότερες από κάθε άλλο πόλεμο

Η Ελλάδα δέχτηκε αρχικά επίθεση από την Ιταλία,
που αναχαιτίστηκε αποτελεσματικά

Η Βρετανία, αν και δέχτηκε σκληρές επιθέσεις,
κατάφερε να διασώσει μεγάλο μέρος της βιομηχανίας
και του εμπορικού της στόλου

Η Γη δέχεται στην επιφάνειά της διαφορετικό ποσό
ηλιακής ενέργειας, που μειώνεται όσο προχωρούμε
από τον ισημερινό προς τους πόλους. Με βάση το
ποσό αυτό η γη χωρίζεται σε διαφορετικές
κλιματικές ζώνες. ----. Σε κάθε ζώνη έχουμε ποικιλία
κλιματικών συνθηκών. Η μεγαλύτερη ποικιλία αυτών
των κλιματικών συνθηκών παρουσιάζεται στα
εύκρατα κλίματα.

A)

B)

C)

D)

E)

Η κληματική αλλαγή φέρνει πρόσφυγες στις
αναπτυγμένες χώρες

Ένα τέτοιο τυπικό κλίμα είναι το μεσογειακό

Οι τοπικές κοινωνίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην
κληματική αλλαγή

Η κλιματική αυτή διαίρεση δεν είναι απόλυτη

Είναι απαραίτητο όλοι μας να ευαισθητοποιηθούμε
απέναντι στο περιβάλλον

72.

73.

Diğer sayfaya geçiniz.25
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Ο χιονάνθρωπος είναι ένα ανθρωπομορφικό γλυπτό
από χιόνι. Φτιάχνεται το χειμώνα, συνήθως από
παιδιά. Αποτελείται συχνά από τρεις σφαίρες
χιονιού, τοποθετημένες η μια πάνω στην άλλη, ενώ
δεν λείπουν και προσθήκες χαρακτηριστικών με
υλικά άλλα εκτός από χιόνι, όπως καρότο, ξύλο ή
κάρβουνο. ----. Οι χιονάνθρωποι συνήθως έχουν
περιορισμένη διάρκεια ζωής, καθώς λιώνουν με την
άνοδο της θερμοκρασίας και τη βελτίωση των
καιρικών συνθηκών.

A)

B)

C)

D)

E)

Πιθανή είναι επίσης η προσθήκη ρουχισμού, όπως
καπέλα, σκούφοι και κασκόλ

Πολλές φορές τα παιδιά κάνουν χιονοπόλεμο

Ένας χιονάνθρωπος είναι γύρω στο 1,5 μέτρο,
συνήθως

«Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι» είναι η ιστορία
ενός κοριτσιού που έφτιαξε ένα χιονάνθρωπο και του
ζήτησε να μη λιώσει ποτέ

Με αυτόν τον τρόπο ο χιονάνθρωπος αρχίζει να
κινείται στη μέση του δρόμου

74. ----. Ασθένειες όπως η κατάθλιψη ή οι καρδιοπάθειες
που οφείλονται κυρίως στο στρες και στο μοντέρνο
τρόπο ζωής, αυξάνονται δραματικά. Έχει αποδειχθεί
ότι σε πολλές χώρες τα ασφαλιστικά ταμεία
ξοδεύουν ετησίως δισεκατομμύρια ευρώ για την
αντιμετώπιση των καταθλίψεων. Την κατανάλωση
λοιπόν δεν την πληρώνει μόνο ένας αλλά το
σύνολο.

A)

B)

C)

D)

E)

Πολλοί πιστεύουν πως όσο περισσότερα αγαθά
έχουν τόσο πιο ευτυχισμένοι είναι

Ο σύγχρονος άνθρωπος, σήμερα, αισθάνεται άγχος
για την απόκτηση όλο και περισσότερων υλικών
αγαθών

Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας είναι ένας σημαντικός
παράγοντας για την προώθηση και την αύξηση της
κατανάλωσης

Ο καταναλωτισμός είναι ο όρος που χρησιμοποιείται
για να περιγράφει την ταύτιση του ατομικού
κορεσμού με την απόκτηση υλικών αγαθών

Ο άνθρωπος απορροφημένος από την πληθώρα
αγαθών, παραμέλησε την οικολογική του δράση και
αγνόησε την περιβαλλοντική του συνείδηση

 76. - 80.  sorularda, cümleler sırasıyla
okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.

(Ι) Αρχές Δεκεμβρίου του 1942 σ’ ένα πανεπιστήμιο του
Σικάγο των ΗΠΑ άρχισε η πυρηνική εποχή. (II) Για
πρώτη φορά έγινε πυρηνική αντίδραση αποδεικνύοντας
την ικανότητα του ανθρώπου να δαμάσει την ατομική
ενέργεια. (III) Οι δυνατότητες φαίνονταν τεράστιες. (IV) Ο
πρώτος μεγάλος σταθμός λειτούργησε 14 χρόνια μετά
στη βόρεια Μεγάλη Βρετανία. (V) Ένα κιλό ουρανίου
μπορούσε να παράγει τόση ενέργεια, όση 3.000 τόνοι
κάρβουνου.

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

75.

76.

Diğer sayfaya geçiniz.26
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(I) Όταν πατάμε το κουμπί Αποστολή, στέλνεται
αυτόματα το μήνυμα στον παραλήπτη του. (ΙΙ)Το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (ή e-mail) που το
χρησιμοποιούμε πολύ συχνά και το οποίο έχει εκτοπίσει
την παραδοσιακή αλληλογραφία μπορεί να αποσταλεί
μέσω του Internet σε οποιονδήποτε που έχει διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. (III) Φτάνει σχεδόν σε
χρόνο μηδέν, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.    
(IV) Για να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, χρειάζεστε μια διεύθυνση e-mail και ένα
πρόγραμμα για να το χειριστείτε. (V) Και τα δύο
διατίθενται δωρεάν.

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

(I) Καθώς οι δυτικές συνήθειες κατανάλωσης κόκκινου
κρέατος εξαπλώνονται, οι ανάγκες παραγωγής του
φθάνουν πλέον σε οριακά σημεία. (II) Οι κτηνοτροφικές
φάρμες καλύπτουν πλέον το ένα τέταρτο της
καλλιεργήσιμης γης. (III) Έτσι οι επιστήμονες στρέφονται
στην παραγωγή τεχνητού κρέατος σε εργαστηριακό
περιβάλλον. (IV) Εδώ λοιπόν κάνει την εμφάνισή της μια
νέα γενιά καλλιεργητών. (V) Αν και οι έρευνες,
βρίσκονται σε πολύ αρχικό στάδιο, πολλοί είναι εκείνοι
που θεωρούν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν
περιβαλλοντικά αποδεκτή.

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

(I) Εκατό χρόνια έχουν περάσει από τη στιγμή που η
πρώτη «Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας» τιμήθηκε σε
διεθνές επίπεδο. (II) Κι όμως, οι διακρίσεις, οι
ανισότητες, η σωματική και λεκτική κακοποίηση είναι
κάθε άλλο παρά παρελθόν για εκατομμύρια γυναίκες σε
ολόκληρο τον κόσμο. (III) Έχουμε μάθει να ζούμε με τη
βία. (IV) Ακόμη και σήμερα, η βία κατά των γυναικών
συνεχίζει να αποτελεί έναν ύπουλο, κρυφό εχθρό.
(V) Υπό αυτές τις συνθήκες, η φετινή «Ημέρα της
Γυναίκας» αποτελεί μια έκκληση σε όλους να πουν «όχι»
σε όλα όσα θυματοποιούν συστηματικά τις γυναίκες.

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

77.

78.

79.

(I) Το παιχνίδι είναι η πρώτη μύηση του παιδιού στην
τέχνη. (II) Ειδικότερα το θεατρικό παιχνίδι μυεί το παιδί
στο θεατρικό φαινόμενο. (III) Μ’ αυτό δεν διδάσκουμε
στα παιδιά θέατρο. (IV) Δεν τα μαθαίνουμε πώς να
γίνουν ηθοποιοί και πώς να υποκρίνονται. (V) Τα παιδιά
αναζητούν ευκαιρίες έκφρασης.

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

80.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.27



 

 

 

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve 
doğacak tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

1. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kuralla-
rına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgi-
sayarı, kol ya da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsved-
de kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, 
cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav 
Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla 
ve kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. 
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.

3. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 110 ve son 15 dakika içinde 
adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden ta-
mamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. 
Bildirilen sürelere aykırı davranışlardan adayın kendisi sorumludur.

4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.
5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla ya-

kından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.

6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce, 
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların 
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri 
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde 
edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı 
geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğu-
nu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.

8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları 
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak 
bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş 
olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

9. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman, sayfaların eksik 
olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulu-
nan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol 
ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.
Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve 
kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız.

10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayı-
nız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.

11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık ol-
ması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk 
size aittir.

12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.

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

14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim 
etmeyi unutmayınız.
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34. C 

35. E 

36. D 

37. A 

38. C 

39. C 

40. E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. B 

42. D 

43. A 

44. E 

45. B 

46. D 

47. A 

48. B 

49. C 

50. E 

51. C 

52. B 

53. D 

54. A 

55. D 

56. B 

57. E 

58. A 

59. C 

60. E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61. E 

62. C 

63. A 

64. B 

65. D 

66. A 

67. C 

68. B 

69. A 

70. D 

71. E 

72. C 

73. D 

74. A 

75. B 

76. D 

77. A 

78. D 

79. C 

80. E 

 

 

 

 

 

 

 

 


