
IJGOLOFROM  

ajteyP  1 

 ηξέλ Η άιταμοτν  :ιανίε  

ηξέλ ήλπα)Α  

ηξέλ ηγωγάραπ)Β  

C ηξέλ ητεθνύσ)  

D ητεθνύσ ιακ ηγωγάραπ)  

 

ajteyP   2  

 ηξέλ Η ατάμοτνορυογγα  :ιανίε  

ηξέλ ήλπα)Α  

ηξέλ ηγωγάραπ)Β  

C ηξέλ ητεθνύσ)  

D ητεθνύσ ιακ ηγωγάραπ)  

 

ajteyP   3  

 αμήρ οτΣ ιαμοτφέκσολακ  :ιανίε όκιτεθνυσ οτώρπ οτ  

A) ςώλακ  

B) ςόλακ  

C) άλακ  

)D όλακ  

 

 4 ajteyP  

:υοπ άτυα ιατνογέλ άκιτσαισυο άκιτκειρεΠ  

)A οίεκιο/ότηπαγα ςω εμυοθώιν οτ ιτό ή όρκιμ ιανίε ιτάκ ιτό νυονχίεΔ  

)B τ όπα ηξέλ η ιατερέφανα οίοπο οτσ ότυα όπα ολάγεμ οιπ ιανίε ιτάκ ιτό νυονχίεΔ  αίοπο νη
ιατεχρέορπ  

)C ςορέμ οιδί οτσ ιατνοκσίρβ αταμγάρπ αιομό άλλοπ ιτό νυονχίεΔ  



)D οπότ ονέμιρκεκγυσ όπα ιατεγάτακ υοπ οπωρθνά νοτ νυονχίεΔ  

 

 5 ajteyP  

 αμήρ οτ εμ αιενέγοκιο αιδί νητσ ιεκήνα ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ ώρο : 

)A αρώ  

)B ςομιρό  

)C ςοίαρω  

)D ηψό  

 

 6 ajteyP  
 αμήρ οτ εμ αιενέγοκιο αιδί νητσ ιεκήνα ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ ωνάβμαλ : 

)A ηψιλθάτακ  

)B ηψηλάτακ  

)C ησατσάτακ  

)D ησιλκάτακ  

 

 ajteyP 7 
 αμήρ οτ εμ αιενέγοκιο αιδί νητσ ιεκήνα ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ ιαματσί : 

)A ησατσάιδ  

)B ηξατάιδ  

)C ησατάιδ  

)D ησεθάιδ  

 

 ajteyP 8 
 αμήρ οτ εμ αιενέγοκιο αιδί νητσ ιεκήνα νεδ ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ ωτπά : 

)A ςύψα  

)B ωβάνα  

)C ςαρήτπανα  



)D ώτιαπα  

 

 9 ajteyP  
 αμήρ οτ εμ αιενέγοκιο αιδί νητσ ιεκήνα ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ ωρία : 

)A ησραπέ  

)B ησερίαξε  

)C ςόκιτερια  

)D ςότερια  

 

 01 ajteyP  
 αμήρ οτ εμ αιενέγοκιο αιδί νητσ ιεκήνα νεδ ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ ωρία : 

)A ησερία  

)B νηδρά  

)C αδάμηρηφα  

)D ώριαιδοπυ  

 

 ajteyP 11 
 αμήρ οτ εμ αιενέγοκιο αιδί νητσ ιεκήνα νεδ ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ ώρια : 

)A ώριαξε  

)B ςοέτεριαιδ  

)C ησρά  

)D αμητράξε  

 

1 ajteyP 2 
:ιανίε υογόλ υοτ ηρέμ αΤ  

)A 9 

)B 8 

)C 11  



)D 01  

 

 ajteyP 13 
:ιανίε ωύοκα ςοταμήρ υοτ ςαρήτχαραχ Ο  

)A ω 

)B υο  

)C υ 

)D υοκα  

 

 ajteyP 14 
 ιατνογέλ υοπ υογόλ υοτ ηρέμ ετνέπ ατ ιανίε αιοΠ άκιτωτπ : 

)A  ,αμηνώφιπε οτ ,αίμυνωτνα η ,όκιτσαισυο οτ ,αμήρ οτ ορθρά οτ  

)B ςομσεδνύσ ο ,ησεθόρπ η ,οτεθίπε οτ ,ήχοτεμ η ,ορθρά οτ  

)C αίμυνωτνα η ,ήχοτεμ η ,οτεθίπε οτ ,όκιτσαισυο οτ ,ορθρά οτ  

)D οτεθίπε οτ ,όκιτσαισυο οτ ,αίμύνωτνα η ,ήχοτεμ η ,αμήρ οτ  

 

 ajteyP 51  
 ύοκιτσαισυο υοτ ςονέγ όκυληθ οΤ ιρέτσιρεπ  :ιανίε  

)A ασσιρέτσιρεπ  

)B αρέτσιρεπ  

)C ανίρετσιρεπ  

)D άτυα όπα αίμακ  

 

 ajteyP 61  
:αταμμάργ ανοτνέ εμ ονέμμαργ ιανίε υοπ όκιτσαισυο οτ ιεκήνα αίρογητακ αιοπ εΣ  

 Η αιονόμΟ  .ησηνίκ ηλάγεμ ατνάπ ιεζάισυοραπ  

)A αιρύκ  

)B ανέμηρηφα  



)C ανέμιρκεκγυσ  

)D αίμακ εσ  

 

 ajteyP 71  
 αιοπ εΣ :αταμμάργ ανοτνέ εμ ονέμμαργ ιανίε υοπ όκιτσαισυο οτ ιεκήνα αίρογητακ  

 Η αιονόμο  .νωπώρθνα νωτ αίσαγρενυσ ητ αιγ ητητίαραπα ιανίε  

)A αιρύκ  

)B ανέμηρηφα  

)C ανέμιρκεκγυσ  

)D αίμακ εσ  

 

 ajteyP 81  
 νητσ ιανίε υοπ ςηξέλ ςητ οπύτ ότσωσ οτ εμ όνεκ  οτ ετσώρηλπμυΣ : ησεθνέραπ  

 Η )υρόδ( ............ υοτ ήμχια  ηνέμσινοκα άλακ ιανίε αν επερπέ . 

)A ύοιροδ  

)B υρόδ  

)C ςωερόδ  

)D ςοταρόδ  

 

 ajteyP 91  
: ησεθνέραπ νητσ ιανίε υοπ ςηξέλ ςητ οπύτ ότσωσ οτ εμ όνεκ  οτ ετσώρηλπμυΣ  

νωτ ήτροιγ ητΣ  ( ............ ατώΦ  )  ............. ιο .νυοζάιγα ατ ιακ αιτίπσ ατσ νυοζίρυγ )ςαέρει(  

)A ςεέρει ,νώτωΦ  

)B ςεέρει ,νωτώΦ  

)C ςίερει ,νώτωΦ  

)D ςίερει ,νωτώΦ  

 

 ajteyP 02  



: ησεθνέραπ νητσ ιανίε υοπ ςηξέλ ςητ οπύτ ότσωσ οτ εμ όνεκ  οτ ετσώρηλπμυΣ  

ούδ ιεχέ αμητσάτακ οΤ  ( ............ ςοδοσίε ). 

)A ςυοδόσιε  

)B ιοδοσίε  

)C ςεδοσίε  

)D αδοσίε  

 

 ajteyP 12  
:ονεμόχειρεπ οτσ ςέτσωσ ςιτ ετεσίποτνε αν ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ  

.νωτήνικοτυα ςύογηδο ςυοιφήψοπυ ιεύεδιαπκε Χ .κ Ο  

)A .ςήτυεδιαπκε ιανίε Χ .κ Ο  

)B .ςόκιτυεδιαπκε ιανίε Χ .κ Ο  

)C .ςοιρήτυεδιαπκε ιανίε Χ .κ Ο  

)D  Χ .κ Ο .ησυεδίαπκε ιανίε  

 

 ajteyP 22  
:ονεμόχειρεπ οτσ ςέτσωσ ςιτ ετεσίποτνε αν ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ  

)A .αιράψ νασιμέγ άραψ υοτ αυτκίδαιδ αΤ  

)B .αιράψ νασιμέγ άραψ υοτ αυτκίδ αΤ  

)C .αιράψ νασιμέγ άραψ υοτ αυτχίδ αΤ  

)D .αιράψ νασιμέγ άραψ υοτ αιτκίδ αΤ  

 

 ajteyP 32  
:ονεμόχειρεπ οτσ ςέτσωσ ςιτ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ  

.ύλοπ εσητάρκ νεδ .................. όκισυομ οΤ  

)A αμμιελάιδ  

)B αμιελλάιδ  

)C αμμυλάιδ  



)D αμυλλάιδ  

 

 ajteyP 42  
:άτσωσ ίεφαργ ιεχέ νεδ ςιεξέλ ςιτ όπα αιοΠ  

)A ωνέμ  

)B ωνίαθαμ  

)C ωνέδ  

)D ωνίαλπ  

 

 ajteyP 52  
:ςετνόιτακ ιανίε ωτάκαραπ ςυοτ όπα ςυοιπ αιγ ςέφρεδα ή ίοφρεδα ούΔ  

)A άιδιαπ ςυοτ άκιδ ατ αιγ  

)B αινόγγε ςυοτ άκιδ ατ αιγ  

)C ςυοτ ςυολίφ ςυοτ αιγ  

)D ςυοτ ςίενογ ςυοτ αιγ  

 

 ajteyP 62  
:ςετνόινα ιανίε ωτάκαραπ ςυοτ όπα ςυοιπ αιγ ςέφρεδα ή ίοφρεδα ούΔ  

)A  ατ αιγ άιδιαπ ςυοτ άκιδ  

)B ςυοτ οππάπορπ νοτ αιγ  

)C ςυοτ ςυολίφ ςυοτ αιγ  

)D ςυοτ ςίενογ ςυοτ αιγ  

 

 ajteyP 72  
αιενέγγυσ ιεχέ υοσ ςαρέταπ Ο  :εμ ςαίετσιχγα ξε  

)A ;υοσ ςαρέτημ ςητ άινεγ ητ όπα ςίενεγγυσ ςυοτ  

)B ;υοτ όφρεδα ήλαθορετε νοτ  

)C ;υοσ άιδιαπ ατ  

)D  οτκαλάγομο νοτ ;υοτ όφρεδα  



 ajteyP 82  
τ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ νη  τσωσ ή :ονεμόχειρεπ οτσ  

.ότυα’σ ςοδοσίε η ιατεπέρτιπε νεδ ίταιγ ,................. ιακ ιατεγέλ ςαίσηλκκε ςητ όρεΙ οΤ  

)A οταβσύδ  

)B οταβά  

)C όκιταβοπα  

)D όκιταβρεπυ  

)SP Β 

 ajteyP 92  
 ςιτ όπΑ τ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ νη  τσωσ ή :ονεμόχειρεπ οτσ  

. ..................  νατή ίταιγ ,άκιτσυμ ατ υομ αλό νυομόυετσιπμε υοΤ  

)A ςοχοξέ  

)B ςοχορέπυ  

)C ςοθυμέχε  

)D ςοχοτάκ  

 

 ajteyP 03  
τ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ νη  σωσ ή :ονεμόχειρεπ οτσ  

 νητ εμ ίζαΜ .άκιτηιοποτσιπ αίρτ ιακ ..................  αλαβέπυ υομ ήσητία  

)A άτπανυσ  

)B ανέμμηνυσ  

)C ανέμμηξε  

)D ανεμότπαφε  

)SP Β 

 ajteyP 13  
:ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ  

 ..................  ενιγέ αδαλλΕ νητσ ςατνύοχ ςητ ησώτπ νητ άτεΜ .ήγαλλα  

)A ήκιτιλοπ  



)B ήκαιετιλοπ  

)C ήκιτσιτιλοπ  

)D ηνέμσιτιλοπ  

)SP Β 

 ajteyP 23  
:ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ  

.νώγολκε νωτ ατμασέλετοπα ατ αιγ ιεσάεδϊορπ ναχίε ςάμ ..................  ςείατυελετ ιΟ  

)A ςιεσήποκσομηδ  

)B ςείσαρπομηδ  

)C ςετητόισομηδ  

)D ςείρογημηδ  

 

 ajteyP 33  
:ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ  

.νωελόπ νωτ ησημόδ ημημόν ιακ ήτσωσ ητ ιεπέλβιπε αν ιακ ιεχγέλε αν ιανίε ..................  ςητ ογρΈ  

)A ςαίγολοιετιλοπ  

)B ςαίετιλοπ  

)C ςαίμοδοελοπ  

)D ςαίκροιλοπ  

 

 ajteyP 43  
:ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ  

. ..................  ιανίε ,ιεζάδυοπσ υοπ οίελοχσ οτσ ιατεφέρτ ιακ ιενέμαιΔ  

)A ςογόλομονοκιο  

)B ςογόλοκιο  

)C ςηρύκοκιον  

)D ςοφορτόκιο  

 



 ajteyP 53  
 αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ :ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε  

άλλα ςεγυφσόρπ ετύο ίοπαδολλα ετύο ιανίε νεδ ςήτυα ςήχοιρεπ ςητ ιοκιοτάκ ιΟ   . ..................  

)A ςίενεγηγ  

)B ςίενιηγ  

)C ίοκισυφωεγ  

)D ιονόπωεγ  

 

 ajteyP 63  
:ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ  

Ο .οίεμοκοσον οτσ ..................  εκηθρέφατεμ ςαίταμυαρτ  

)A ςοτηθσίαπενα  

)B ςοτηθσίανα  

)C ςοτηθσίαυε  

)D ςόκαισηθσια  

 

 ajteyP 73  
:ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ  

  άκινηλλε ατσ ανέμμαργεγγε ιανίε υοπ αίολπ άλλοΠ .αινάμιλ ατ αλό εσ νυούεδιξατ ..................  

)A αιλάραπ  

)B αιγάυαν  

)C αιγόλοην  

)D αιρώεν  

 

 ajteyP 38 
:ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ  

.ηλλά αιοπάκ εσ αίσερηπυ αιμ όπα ..................  νύοτηζ ιοληλλάπυ ίοτεκρΑ  

)A ηξατάραπ  

)B ηξατάτακ  



)C ήγαταιδ  

)D ηξατάτεμ  

 

 ajteyP 93  
:ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ  

. ..................  εσ ιατνοκσίρβ ςείμηδιπε ιο ήχοπε νητ ήτυΑ  

)A ησρά  

)B ησραξέ  

)C ησραπέ  

)D αίσρατνα  

 

 ajteyP 04  
 ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ :ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ  

. ..................  ιανίε υοτ άμυερόπμε οτ ίταιγ ,ςέμιτ ςερετόνηθφ ιεχέ Α αμητσάτακ οΤ  

)A ςήγολλυσ  

)B ςήγολιπε  

)C ςήτκελκε  

)D ςήγολαιδ  

 

 ajteyP 14  
:ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ  

 ο όριακ οίατυελετ νοΤ νώμιτ ςητκίεδ  ίεθυολοκα υοίρητσιταμηρχ υοτ    .................. .αίεροπ  

)A ηνέμσεπεξ  

)B ήκιτωτπ  

)C ήτεπορπ  

)D ητωτπκέ  

 

 ajteyP 24  
:ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ  



 ιο ιακ ..................  ςω νύογρυοτιελ ίομθατσ ίοκιτποελητ ιΟ .ςετκέδ ςω ςωεσάροελητ ςέυεκσυσ  

)A ςέπμοπ  

)B ςέπμοπκε  

)C ίοπμοπ  

)D ςόπμοπορπ  

 

 ajteyP 34  
:ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ  

νατή ίταιγ ,αδάλεμραμ ανικάδορ ατ αλό ενακέ άιγαιγ Η   . ..................  

)A αμιρώνα  

)B αμιρώ  

)C αμιρώρεπυ  

)D ε ιεσΐαρωξ  

 

 ajteyP 44  
:ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ  

. ..................  ονιράμραμ όληψ ανέ εσ ωνάπ αμλαγά ονιζτνύορπμ οτ νασητέθοποτ ςετάγρε ιΟ  

)A ορθάβ  

)B όμωβ  

)C αμήβ  

)D ησάβ  

 

 ajteyP 54  
 ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ :ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ  

 ..................  νασισάφοπα νώτηγηθακ νωτ ςιεσύελενυσ ςέκινεγ ιΟ ςείσαγρε ςέκιτκαδιδωξε ςιτ όπα . 

)A ήχοτακ  

)B ήχονε  

)C ήχοξεορπ  



)D ήχοπα  

 

 ajteyP 64  
:ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ  

 ςητ ςαίτιαξΕ ογολλύσ οτ όπα ..................  εμ ίεθηρωμιτ αθ ςολέμ οτ υοτ ςάροφιρεπμυσ ςητσομράνα  

)A ήφαργατακ  

)B ήφαργγε  

)C ήφαργαιδ  

)D ήφαργοπυ  

 

 ajteyP 74  
:ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ  

ιανίΕ    .................. ςοπωρθνά ςόρηθχομ ιακ

 

 · ςιεγύεφοπα νοτ αν . 

)A ςολυοβμύσ  

)B ςολυοβίπε  

)C ςόκιτυελυοβμυσ  

)D ςήτυελυοβ  

 

 ajteyP 84  
:ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ  

.υοτ αρήτχαραχ ..................  νοτ εξιεδέ υοτ ήσαρδίτνα ηιαίβ Η  

)A ύψα  

)B ότπα  

)C ότπανυσ  

)D οτπαξέυε  

 

 ajteyP 94  
:ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ  



 αταμώιακιδ άκιχραιρυκ ίετηβσιφμα αίμ η ήδιεπε ,..................  νύονρεπ νώρωχ ούδ νωτ ςιεσέχσ ιΟ
.ςηλλά ςητ  

)A ησίρκ  

)B αμιρκόρπ  

)C αμίρκ  

)D ήκιτιρκ  

 

 ajteyP 05  
ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ  :ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε αν  

.ηλοπόρτημ ητσ ατητόμησιπε εθάκ εμ ενιγέ ςαμ ςαίρονε ςητ άπαπ υοέν υοτ ..................  Η  

)A αίμονοριεχ  

)B ατητόριεχορπ  

)C ησητέφαριεχ  

)D αίνοτοριεχ  

 

 ajteyP 51 
 οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ :ονεμόχειρεπ  

εσωνίοκανΑ   η ιακ ςυολίφ ςυονέμωρτνεκγυσ ςυοτσ ςόνογεγ οτσιράχυε οτ  ..................  νητ εσωλήδκε
ςητ άραχ ητιρκόπυνα . 

)A άρογα  

)B ήκιτσαρογα  

)C ηρυγήμο  

)D αίβοφαρογα  

 

 ajteyP 25  
:ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ  

 νεθήδ ιενάκ αν εσιχρά άτεμ ιακ αταμώρα ιακ ςωφίμη εμ αριαφσόμτα ήκαιρητσυμ αιμ εσηγρύοιμηΔ
 ..................  αιγόλ ιεζίλλεψ αν ιακ άκιγαμ . 

)A ατπηλόπυυε  



)B ατπηλάτακα  

)C ατπηλίπενα  

)D ατπηλλύσα  

 

 ajteyP  35  
 οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ :ονεμόχειρεπ  

.αταμσίνοκιε ατ ..................  εμ ιεσήνυκσορπ αν εψυκσΈ  

)A αιεβάλυε  

)B ηψηλόπυ  

)C ήβαλοριεχ  

)D ήβαλοπα  

 

 ajteyP  45  
:ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ  

 οτ νύολακορπ ..................  άκινομητσιπε ανορχγύσ αΤ .ςαμ όμσαμυαθ  

)A αταμήχυτα  

)B αιρήτκυετνε  

)C αταμγύετιπε  

)D αταμήχυτσυδ  

 

 ajteyP 55 
:ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ  

 ιακ ..................  ιατνονίρκ ,αταμήθαμ ατ αλό εσ ακέδ νοτσιχάλυοτ νυονώρτνεκγυσ ςέτηθαμ ιοσΌ
νητσ ιατνογάορπ  .ηξάτ ηνεμόπε  

)A ιοίατκασιε  

)B ιογωγάνα  

)C ιοιξά  

)D ιοίατκαορπ  

 



 ajteyP 65  
:ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ  

   ήδαληδ ίεθχαξειδ αν ,ςόαλ ο ίεθητωρε αν ίετηζ ησυετίλοπιτνα η αμέθ ότυα ολάγεμ οτ αιΓ
. ..................  

)A αίροφοφηψ  

)B αμσιφήψομηδ  

)C αίφηψοσι  

)D ςοφήψ  

 

 ajteyP  75  
:ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ  

ιατνογέλ ιοκιδίτνα ιο ςιεσέθοπυ ςέκιτσακιδ ςιτΣ    ..................  .................. ιακ . 

)A ιορόγηκιδ ,ςέτσαρογα  

)B ιορογήτακ ,ιορόγηκιδ  

)C ιονεμύορογητακ ,ιορογήτακ  

)D ιορογήτακ ,ιονεμύορογητακ  

 

 ajteyP 58 
:ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ  

ςηρέχοτχιονα ,ςόκινεγυε ,ςήπερπολαγεμ ,ςόληψ νατή υομ ςύοππαπ Ο

 

 · . ..................  ςότσωσ  

)A ςόκϊαχρα  

)B ςατνοχρά  

)C ςητάιρωχοτνοχρα  

)D ςοχρανά  

 

 ajteyP 95  
:ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ  

ςοπύΤ ο αιπ ιατίελοχσα νεδ ηνχέτιλλακ νοτ νότυα εΜ

 

 · . ..................  εσ ιεθλέιρεπ ιεχέ  

)A αιενάφα  



)B αιενάφιπε  

)C ησινάφμε  

)D αμσάφ  

 

 ajteyP  06  
απ ςιτ όπΑ :ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαρ  

ςιτ ιεσώθροιδ αν οβάλογρε νοτ όπα νασητήΖ    .................. ςήυεκσατακ ςητ . 

)A ςέτελετ  

)B ςειελέτα  

)C ςετητόιελετ  

)D ςέτσελετνυσ  

 

 ajteyP 61 
:ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ  

.αροτήρ ανέ αιγ νόσορπ ορετύλαγεμ οτ ιατίερωεθ ..................  Η  

)A ησηθίοπεπ  

)B ατητότσιπ  

)C αίτσιποιξα  

)D ώθιεπ  

 

 ajteyP 62 
:ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ  

 ςαιρθίαπυ ςητ αρετπίρεπ ατ ..................  αλλεύθομενα Η .ςησεθκέ  

)A εψερτέπε  

)B εψερτένα  

)C εψερτέτεμ  

)D εψερτέορπ  

 



 ajteyP  36  
:ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ  

. ..................  ςω ήλοτσιπε νητ εψερτσέπε οίεμορδυχατ οτ ,εζαίσυοπα ςητπήλαραπ ο ήδιεπΕ  

)A ήκιτοδνε  

)B ήκιτοδορπ  

)C ητοδνένε  

)D ητοδίπενε  

 

 ajteyP  46  
:ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ  

. ..................  εσ ίεγηδο ςαίρεθυελε ςητ ησηεχάτακ Η  

)A αίσοδυσα  

)B ησοδάτεμανα  

)C ησητόδιπε  

)D ησοδάραπ  

 

 ajteyP  56  
 ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ :ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ  

.άιελυοδ ςωσέμα ωρβ αν ηκγάνα ..................  ιανίΕ  

)A ήκιτκατνυσ  

)B ητκατά  

)C ήκιτκατιπε  

)D ήτκατ  

 

 ajteyP 66 
:ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ  

 ατηννέγοεν ατσ ιατενίγ αν ιελλάβιπε αίεκσηρθ ήκϊαρβε Η . ..................  αιρόγα  

)A ήμοτ  

)B ησημότοχιδ  



)C ήμοτιρεπ  

)D ήμοτνε  

 

 ajteyP 67 
:ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ  

 ..................  ήρηωζ νασελάκορπ ήτηλιμο υοτ ςιεψόπα ιΟ οιρήταορκα οτσ . 

)A ήκιτηθσια  

)B ησηθσία  

)C αίσηθσιαλακ  

)D αίσηθσιαυε  

 

 ajteyP  86  
:ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ  

.ςωεσήθαμ ..................  εσιρήτχαραχ νοτ ςολακσάδ ο νατό ,εκηθήλβσορπ ςογρώιΓ Ο  

)A οτκεδίπενα  

)B ότκεδοπα  

)C όκιτκεδατακ  

)D ονεμόχεδνε  

 

 ajteyP  96  
έλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ :ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε αν ςιεξ  

.ικΐακ ςητ ..................  ,ίσην όνιρκιτνα οτσ εμάπ αν αιΓ  

)A εμασήγηπυαν  

)B εμασήγολοτυαν  

)C εμασήγολοην  

)D εμασώλυαν  

 

 ajteyP 7  0  
:ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ  



 νητ νασυεπσέπΕ . ..................  ιανίε ςείσαμιοτεορπ ιο αρώτ ιακ υομάγ υοτ αίνημορεμη  

)A ςέκιτοδορυπ  

)B ςεχαμίρυπ  

)C ςιεδώτερυπ  

)D ςετηλβόρυπα  

 

 ajteyP 17  
:ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ  

 ςητ ..................  ςέρκιμ ςιτ όπα άιελυοδ εκήρΒ .ςαδίρεμηφε ςήκιποτ  

)A ςείλεγγα  

)B ςείλεγγαραπ  

)C ςέτσιλεγγαυε  

)D αταμλέγγα  

 

 ajteyP 7  2  
:ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ  

. ..................  νατή ύομσιεναδ ιορό ιο ίταιγ ,οιενάδ οτ ερήπ νεΔ  

)A ιοροφάιδα  

)B ιοροφίπενα  

)C ιοροφίπευε  

)D ιοροφμύσα  

 

 ajteyP 7  3  
:ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ  

 νατή σητ ίταιγ ,άισην άκιτιρκα εσ οίολπ ιεσήγολομορδ αν εκητχέδ εδ αίεριατε ..................  Η
.ιοροφμύσα  

)A αΐολπισυαν  

)B αιολπόμτα  

)C αιρτήτκοιολπ  



)D ήτωλπ  

 

 ajteyP 7  4  
:ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ  

»...ςιεσήτκοπα ’ν ..................  ςέλακ ςετ ιακ ,άκικινιοΦ αίεροπμε ’σ ςιεσήταματσ αν ...«  

)A ςιεξάρπ  

)B ςειετάμγαρπ  

)C ςιεξάρπιτνα  

)D ςείξαρπα  

 

 ajteyP 7  5  
 αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ :ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε  

.υοίλυοβμυσ ύοκιτηκιοιδ υονεμόχρεπα υοτ ..................  ατ εσιφήψρεπυ ησυελένυσ ήκινεγ Η  

)A ατκαρπά  

)B αιετάμαρπ  

)C άκιτκαρπ  

)D ανέμγαρπεπ  

 

 ajteyP 7  6  
:ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ  

πυ Η αίσατσορπ ήκιλοβρε    .................. ολυοβά ιενάκ οτ ιακ ίδιαπ οτ όπα αίλυοβοτωρπ νητ . 

)A ίεριαιδ  

)B ίεριαφα  

)C ιατίεριαφα  

)D ίεριαξε  

 

 ajteyP 7  7  
:ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ  

 ούδ ιακ νυοχέτεμμυσ νωεσίρκ οιλύοβμυσ οτΣ .οδάλκ νοτ όπα ..................  ιολυοβμύσ  



)A ίοκιτερια  

)B ίοκιτεριαορπ  

)C ίοτερια  

)D ιοέτεριαφα  

 

 ajteyP 7  8  
:ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ  

ιακ ..................  ιατίερωεθ υοτ όιρήτισιε οτ ονέμωρυκα ιεχέ νεδ ςητάβιπε ςοιοπΌ   αν ιατενώερχοπυ
.οισάλπασοκιε οτσ υοτ όμιτίτνα οτ ιενώρηλπ  

)A ςάινομσηλ  

)B ςήναφοθηλα  

)C ςοτηνόμσηλα  

)D ςητάβιπερθαλ  

 

 ajteyP 97  
:ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ  

..................  ιεχράπυ ιτό εμασώτσιπαιδ ησητνάνυσ ητΣ  ,νωεψόπα   αιγ ησεθάιδ ιακ άλλα
.ησηόννενυσ  

)A ησατσάιδ  

)B ησατσόπα  

)C αμητσόπα  

)D ησατσόπυ  

 

 ajteyP  08  
:ονεμόχειρεπ οτσ ήσωσ νητ ετεσίποτνε αν ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπΑ  

.υοσ ογρέ οτσ εόκιτοδοπα οιπ ςιενίγ αν ετσώ ,υοσ ςέιεθάπσορπ ςιτ ..................  αν ιεπέρΠ  

)A ςιενίεταιδ  

)B ςιενίετνε  

)C ςιενίετιπε  



)D ςιενίετνυσ  

 

ajteyP   18  

:ιενίαμησ αιεθάμοσσωλΓ  
)A ςασσώλγ ςήκιρτημ ςητ ησηθάμκε  

)B νώσσωλγ νωνέξ αίλακσαδιδ  

)C νώσσωλγ νωνέξ ησώνγ  

)D νώσσωλγ νωνέξ ησώνγ ιακ αίλακσαδιδ  

 

 28 ajteyP  

 αιδί νητσ ιεκήνα νεδ ςιεξέλ ςιτ όπα αιοΠ :αιενέγοκιο ήκιγολομυτε  
)A ςότσι  

)B ημθάτσ  

)C ησάτσ  

)D αμητάματσ  

 

 38 ajteyP  

:αιενέγοκιο ήκιγολομυτε αιδί νητσ ιεκήνα νεδ ςιεξέλ ςιτ όπα αιοΠ  
)A ησρεγέξε  

)B ησρά  

)C νηδρά  

)D ησηρώια  

 

8 ajteyP 4 

:ιατεζίσαβ ςιεσίλκ ςιερτ εσ νώκιτσαισυο νωτ ησερίαιδ Η  
)A ησώτπ νητσ  

)B ςονέγ οτσ  

)C όμθιρα νοτσ  



)D ίζαμ αίρτ ατ ιακ  

 

8 ajteyP 5 

:υοπ άκιτσαισυο ατ ιατνογέλ αβαλλύσοσινΑ  
)A ύοκινε υοτ ήκιτσαμονο νητ εμ νώβαλλυσ όμθιρα οιδί νοτ όκιτνυθηλπ νοτσ νυοχέ  

)B ορετόσσιρεπ ήβαλλυσ αιμ ύοκιτνυθηλπ υοτ ςιεσώτπ ςιτ ςελό εσ νυοχέ  

)C ςελό εσ νυοχέ   ήκιτσαμονο νητσ άραπ ορετόσσιρεπ ήβαλλυσ αιμ ύοκιτνυθηλπ υοτ ςιεσώτπ ςιτ
ύοκινε υοτ  

)D  υοτ ήκινεγ νητσ άραπ ορετόσσιρεπ ήβαλλυσ αιμ ύοκιτνυθηλπ υοτ ςιεσώτπ ςιτ ςελό εσ νυοχέ
ύοκινε  

 

8 ajteyP 6 

:ύοκιτνυθηλπ υοτ ήκινεγ ιεζίταμηχσ νεδ ςιεξέλ ςιτ όπα αιοΠ  
)A θεπ ςόρε  

)B άρεθεπ  

)C ησιτφάβ  

)D αρίομ  

 

8 ajteyP 7 

:εσ νυονώιελετ υοπ άκινεσρα ατ νυοκήνα ηξάτ ητώρπ νητΣ  
)A -  ,ςα -  ,ςο -  ,ςη - ςε  

)B -  ,ςυο -  ,ςα -  ,ςη - ςο  

)C -  ,ςη -  ,ςυο ,ςα - ςο  

)D -  ,ςα -  ,ςη -  ,ςε - ςυο  

 

8 ajteyP 8 

οβαλλύσοσινα ιανίε νεδ άκιτσαισυο ατ όπα οιοΠ : 
)A ςάκαρα  

)B ςαρτνά  



)C ςάνατσακ  

D ςάραψ)  

 

8 ajteyP 9 

:οβαλλύσοσι ιανίε άκιτσαισυο ατ όπα οιοΠ  
)A ςαίταμηδοσιε  

)B ςάταλαγ  

)C ςάραπμυοκ  

)D ςάξαμα  

 

 ajteyP 09  

:όκιτνυθηλπ νοτσ ιακ ιατενίλκ άκιτσαισυο ατ όπα οιοΠ  
)A ςυοσηΊ  

)B ςυον  

)C ςύοππαπ  

)D ςυορ  

 

 ajteyP 9  1  

 άκιτσαισυο ατ όπα οιοΠ ορηλκόλο ιεζίταμηχσ  όκιτνυθηλπ νοτ  ονοτύξοραπ ιακ : 
)A ςόρεθεπ  

)B ςόρεθεπμυσ  

)C ςοπωρθνά  

)D ςοροπμέ  

 

 ajteyP 29  

:εσ ύοκιτνυθηλπ υοτ ήκιτσαμονο νητ νυοζίταμηχσ άκιτσαισυο άκυληθ αβαλλύσοσι αΤ  
)A - ςεδ  

)B - ςεδη  



)C - ςεδα  

)D - ςε  

 

 ajteyP 39  

 νεδ άκιτσαισυο ατ όπα οιοΠ :ύοκιτνυθηλπ υοτ ήκινεγ ητσ ασυογήλ ητσ ονότ νοτ ιεζάβετακ  
)A αράτακ  

)B ακήφσ  

)C αδίπλε  

)D αλκέρακ  

 

 ajteyP 49  

 εσ ύοκιτνυθηλπ υοτ όκινε νοτ ιεζίταμηχσ νεδ άκιτσαισυο ατ όπα οιοΠ - :ςιε  
)A ησύρβ  

)B ηψέκσ  

)C ησάτσ  

)D ηξάτ  

 

 ajteyP 59  

 ιεζίταμηχσ άκιτσαισυο ατ όπα οιοΠ  εσ ύοκιτνυθηλπ υοτ όκινε νοτ - :ςιε  
)A ηπάγα  

)B ημανύδ  

)C ησύρβ  

)D ημάλαπ  

 

 ajteyP 69  

:ςυονέγ ύοκυληθ ιανίε νεδ άκιτσαισυο ατ όπα οιοΠ  
)A ςορτεμάιδ  

)B ςοδοθέμ  



)C ςορόφωελ  

)D ςότσεορπ  

 

 ajteyP 79  

:εσ νυονώιελετ άκιτσαισυο αρετέδυο αβαλλύσοσινα αΤ  
)A -  ,αμ -  ,ομισ -  ,ςα -ως 

)B -  ,ο -  ,ςο ,ι - αμ  

)C -  ,ομισ ,αμ -  ,ι -υ 

)D -  ,ομισ -  ,ςα -  ,ςω -υ 

 

 ajteyP 89  

:ςιεσώτπ ςιτ ςελό εσ υ οτ ίερηταιδ άκιτσαισυο ατ όπα οιοΠ  
)A υδάρβ  

)B υρκάδ  

)C υρόδ  

)D ύξο  

 

 ajteyP 99  

:ςιεσώτπ ςιτ ςελό εσ υ οτ ίερηταιδ νεδ άκιτσαισυο ατ όπα οιοΠ  
)A υρόδ  

)B υρκάδ  

)C υτχίδ  

)D υχάτσ  

 

 ajteyP 001  

 εσ άκιτσαισυο ατ όπα οιοΠ – :όμθιρα όκιτνυθηλπ νοτσ ονόμ ιατεζίθηνυσ αμ  
)A αταμήθαμ  

)B αταμάρεγ  



)C αταμύκ  

)D αταμμέρτσ  

 

ajteyP   101  

 άκιτσαισυο αΤ έφοσ αχσάΠ ,μαρτ ,ρ  :ιανίε  
)A ατιλκά  

)B άκιτπιελλε  

)C ατιλκόλπιδ  

)D αφρομόλπιδ  

 

ajteyP  01 2 

 άκιτσαισυο αΤ ςαλέσ,ιλίεδ  , ίωρπ  :ιανίε  
)A ατιλκά  

)B άκιτπιελλε  

)C ατιλκόλπιδ  

)D αφρομόλπιδ  

 

ajteyP  01 3 

Τα κιτσαισυο ά νέδημ ύξο ,ςαένακεδ ,  :ιανίε  
)A ατιλκά  

)B κιτπιελλε ά 

)C ιδι ατιλκό  

)D φρομόλπιδ α 

 

ajteyP  01 4 

Τα κιτσαισυο ά ςόναρυο ςογόλ ,ςόμιαλ ,  :ιανίε  
)A ατιλκά  

)B κιτπιελλε ά 



)C ατιλκόλπιδ  

)D φρομόλπιδ α 

 

ajteyP  01 5 
:ςηξέλ ςητ οπύτ ότσωσ οτ εμ όνεκ  οτ ετσώρηλπμυΣ  

............ ιανίε ίταιγ ,άλακ ιατεζίρεα ςαμ άμσιρέμαιδ οΤ  
)A ςήρεπμαιδ  

)B ήρεπμαιδ  

)C όρεπμαιδ  

)D ςέρεπμαιδ  

 

ajteyP  01 6 
ςητ οπύτ ότσωσ οτ εμ όνεκ  οτ ετσώρηλπμυΣ  :ςηξέλ  

.αταμήγρυοτσιρα νύογρυοιμηδ αν άκιλυ ............ εμ νύοροπμ ςενχέτοριεχ ιΟ  
)A ήλετυε  

)B άλετυε  

)C ςίελετυε  

)D ςήλετυε  

 

ajteyP  01 7 
:ςηξέλ ςητ οπύτ ότσωσ οτ εμ όνεκ  οτ ετσώρηλπμυΣ  

.υοίρδενυσ ............ υοτ αταμσίροπ ατ ασαβάιΔ  
)A ήνθειδ  

)B ςύονθειδ  

)C ύονθειδ  

)D ςήνθειδ  

 

ajteyP  01 8 
:ςηξέλ ςητ οπύτ ότσωσ οτ εμ όνεκ  οτ ετσώρηλπμυΣ  



............ ςυοτ νύοθαπμυσ ςέτηθαμ ιΟ  .ςέτηγηθακ  
)A ςήκιειπε  

)B ςέκιειπε  

)C ςίεκιειπε  

)D ίοκιειπε  

 

ajteyP  01 9 
:ςηξέλ ςητ οπύτ ότσωσ οτ εμ όνεκ  οτ ετσώρηλπμυΣ  

 ............ Η .ητνέφα νοτ ιεώρτ άιελυοδ  
)A ύλοπ  

)B ίολλοπ  

)C ήλοπ  

)D ήλλοπ  

 

ajteyP  1 01  
:ςηξέλ ςητ οπύτ ότσωσ οτ εμ όνεκ  οτ ετσώρηλπμυΣ  

.ιετπάλβ ...........  οΤ  
)A ύλοπ  

)B ίολλοπ  

)C ήλοπ  

)D ήλλοπ  

 

ajteyP  1 11  

:αλαμώνα όμθαβ όκιτιρκγυσ οτ ιεζίταμηχσ ατεθίπε ατ όπα οιοΠ  
)A ςήρεπμαιδ  

)B ςύθαβ  

)C ςόλπα  

)D ςοίαρω  

 



ajteyP  112 

 ολονύσ όκιταμονο οτΣ ίσαρκ οτατύκυλγ :νοτσ ιατεκσίρβ οτεθίπε οτ ,  
)A όμθαβ όκιτεθ  

)B όμθαβ όκιτιρκγυσ  

)C όκιτεθρεπυ όκιτεχσ  

)D όκιτεθρεπυ οτυλόπα  

 

ajteyP  113 

:νυοχέ νεδ υοπ άτυα ιατνογέλ άκιτεθαραπ άκιτπιελλΕ  
)A όμθαβ όκιτεθ  

)B όμθαβ όκιτιρκγυσ  

)C όκιτεθρεπυ όκιτεχσ  

)D όκιτεθρεπυ οτυλόπα  

 

ajteyP  1 41  

 ςείμυνωτνα ιΟ ετοπίτ ,ςανένακ ,ςανέ  :ιανίε  
)A ςέκιτητκ  

)B ςέκιροφανα  

)C ςετσιρόα  

)D ςέκιτσιρο  

 

ajteyP  1 51  

 ςείμυνωτνα ιΟ ςοιδί ο  , ονόμ  ,ς ςόχανομ  :ιανίε  
)A ςέκιτητκ  

)B ςέκιροφανα  

)C ςετσιρόα  

)D ςέκιτσιρο  

 



ajteyP  116 

 αταμήρ αΤ ώνιεπ  , ιαμοθάκ  , ιαμάμιοκ  :ιανίε  
)A αρετέδυο  

)B άκιτηγρενε  

)C άκιτηθαπ  

)D ασέμ  

 

ajteyP  1 71  

 αταμήρ αΤ ιαμονύτν  , ιαμοζάμιοτε  , ιαμούεθημορπ  :ιανίε  
)A αρετέδυο  

)B άκιτηγρενε  

)C άκιτηθαπ  

)D ασέμ  

 

ajteyP  1 81  

 άκιτεθοπΑ :νυοχέ υοπ αταμήρ ατ ιατνογέλ  
)A ήνωφ ήκιτηγρενε ονόμ  

)B ήνωφ ήκιτηθαπ ονόμ  

)C ήνωφ ήκιτηθαπ ιακ ήκιτηγρενε ιακ  

)D ήνωφ ήκιτηθαπ ετύο ήκιτηγρενε ετύο  

 

ajteyP  1 91  

 :ησατόρπ νητΣ εψιελΆ  :ησεθάιδ ιεχέ αμήρ οΤ .αμέρκ ήκαιλητνα αιμ εμ ςητ ητάλπ νητ  
)A ηρετέδυο  

)B ήκιτηγρενε  

)C ήκιτηθαπ  

)D ησέμ  

 



ajteyP  1 02  

 ςογάπ Ο :ησατόρπ νητΣ εσωιλέ  :ησεθάιδ ιεχέ αμήρ οΤ .οιλή νοτ όπα  
)A ηρετέδυο  

)B ήκιτηγρενε  

)C ήκιτηθαπ  

)D ησέμ  

 

ajteyP  1 12  

ησιλκγέ αιοΠ   ςοπύτ ο ιανίε ςονέμωδι  : 
)A οταφμέραπα  

)B ήχοτεμ  

)C ήκιτκατσορπ  

)D ήκιτκατοπυ  

 

ajteyP  122 

: αίφαργοθρο ήτσωσ η ιανίε αιοΠ  
)A ςάιλατυοκ ςησιμάιμ  

)B ςάιλατυοκ ςισήμαιμ  

)C ςάιλατυοκ ςυσιμάιμ  

)D ςάιλατυοκ ςυσημάιμ  

 

ajteyP  1 32  

ησώτπιρεπ αιοπ εΣ   υοτ ησήρχ η  υοπ : ήτσωσ ιανίε νεδ  
)A .ςετναπά ναθρή ασελάκ υοπ ιολίφ ιΟ  

)B  η υοπ ,ςορόνετ ςότσωνγ ο άδυογαρΤ .ητπηλάναπενα ιατίερωεθ υοτ ήνωφ  

)C .αρεφέ ςητ υοπ αλκύοκ η εσερά ςηΤ  

)D .ιατέιλυοπ υοπ ιτίπσ οτ ότυα ςιεσάχ ηΜ  

 



ajteyP  1 42  

 υοτ ησήρχ η ησωτπίρεπ αιοπ εΣ ιτό  :ήτσωσ ιανίε νεδ  
)A .ηατσάτακ νητ ςιεζίρωνγ ιτό ςελ υομ ηΜ  

)B .ανεμίεκιτνα άιλαπ ευεζάμ ιτό ασυοκΆ  

)C .ηψεκσύσ ητσ νυοπ υοσ ιτό ιασάμυθ αΝ  

)D .ςειενέθσα νύομελοπατακ άκιναχαλ ατ ιτό ιατεζίρητσοπυ ςετέλεμ ςέκινομητσιπε εΣ  

 

ajteyP  125 

 υοτ ησήρχ η ησωτπίρεπ αιοπ εΣ ιτ,ό  : ήτσωσ ιανίε νεδ  
)A  νύοθηλβορπ αθ ανώμιεχ όνιτεφ οτ ,οπύΤ νοτσ ασαβάιδ ιτ,ό όπΑ .ςείνιατ ςεσυορέφαιδνε  

)B ιτ,ό όπα αρετύλακ ςεγήΠ  .νώκιταμηθαμ νωτ αμσινώγαιδ οτσ ανεμίρεπ  

)C .ςιερέξ ιτ,ό υομ ςεΠ  

)D ατσάτακ νητ ςιεζίρωνγ ιτ,ό ςελ υομ ηΜ σ .η  

 

ajteyP  126 

: ήτσωσ ιανίε νεδ ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ  
)A  ςοιοπ ςαίμυνωτνα ςητ ήκιταιτια Η  όκιλετ οτ άκιτωερχοπυ ίερηταιδ – .ν  

)B ςοσοπμάκ αίμυνωτνα Η -η- .ητσιρόα ιανίε ο  

)C  ατνάπ ιεύεδονυσ ςαίμυνωτνα ςήκιταμητωρε ςητ ύοκυληθ υοτ ςήναιοπ ςοπύτ ςόκιτκαλλανε Ο
.όκιτσαισυο  

)D ςολλά αίμυνωτνα Η -η- .ορθρά ιατίεγηορπ νατό ,αίμυνωτνα ςω ίεγρυοτιελ αν ιεύαπ ο  

 

ajteyP  1 72  

: ήτσωσ ιανίε ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ  
)A ετοπήδσοσο αίμυνωτνα Η - ετοπήδησο - .ήκιταιτια ιανίε ετοπήδοσο  

)B  όκιλετ οτ άκιτωερχοπυ ίερηταιδ ςοιοπάκ ςαίμυνωτνα ςητ ήκιταιτια Η – .ν  

)C  οτ άκιτωερχοπυ ίερηταιδ ςότυα ςαίμυνωτνα ςητ ήκιταιτια Η  όκιλετ – .ν  

D ςολλά αίμυνωτνα Η) -η- .ορθρά ιατίεγηορπ νατό ,αίμυνωτνα ςω ίεγρυοτιελ αν ιεύαπ ο  



 

ajteyP  1 82  

π εΣ  ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιο  οτ ςανένακ - άιμακ/αίμακ - ανένακ  « ιενίαμησ ιτάκ/νοιοπάκ » : 
)A  ιξέ ςυοίατυελετ ςυοτ ςυοτ οέν ανένακ ιεσύοκα αχίε νεΔ .ςενήμ  

)B ;ςιεσήτσυσ υομ αν όρταιγ όλακ ανένακ ςιερέΞ  

)C .ησατσάραπ ήκιρταεθ άιμακ εσ αγήπ νεδ ςαίσαγρε υοτρόφ ωγόΛ  

D .εσητήζ εσ εδ ςανένακ ,ςεπιελέ οσΌ)  

 

ajteyP  129 

 οτ ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοπ εΣ ςανένακ - άιμακ/αίμακ - ανένακ  « ιενίαμησ ςανέ ετύο -  ετύο αίμ -
ανέ ετύο : »  

)A ;υοσ αρώ η ιεσάρεπ αν ίτνιβιτν ιτσ αίνιατ άιμακ ςιεπέλβ εΔ  

)B ;ςιεσήτσυσ υομ αν όρταιγ όλακ ανένακ ςιερέΞ  

)C .ησατσάραπ ήκιρταεθ άιμακ εσ αγήπ νεδ ςαίσαγρε υοτρόφ ωγόΛ  

D .οίλβιβ ανένακ ιακ εσαρόγα ,ησαρόελητ ονόμ ςιεπέλβ αν ίτνΑ)  

 

ajteyP  1 03  

 αίμυνωτνα η ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοπ εΣ ετοπίτ  « ιενίαμησ ιτάκ : »  
)A .οίεγυψ οτσ ατοπίτ ιεχράπυ νεΔ .τεκράμρεπυοσ οτσ εμάπ αν ιεπέρΠ  

)B .ςιειπ αν οίεγυψ οτ όπα ατοπίτ εράΠ  

)C .ατοπίτ ιεζίτσοκ νεΔ ;ιενάκ οσόΠ  

D .εσητήζ  εδ ατοπίτ ,εθρή νατΌ)  

 

ajteyP  1 13  

 αίμυνωτνα η ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοπ εΣ ετοπίτ  « ιενίαμησ ανέ ετύο : »  
)A .οίεγυψ οτσ ατοπίτ ιεχράπυ νεΔ .τεκράμρεπυοσ οτσ εμάπ αν ιεπέρΠ  

)B νάβμυσ οτ αιγ ςεδίρεμηφε ςιτσ ατοπίτ ασαβάιδ εΔ  

)C ;ησαρόελητ η όλακ ατοπίτ ιεζίαΠ  



D αν υοσ ωνάπ ατοπίτ ςιεζάβ εΔ)  ;ςιεσώυρκ νημ  

 

ajteyP  132 

ιοΠ ο : ήνωφ ήκιτηγρενε ιεχέ αταμήρ ωτάκαραπ ατ όπα  
)A .υοτ ήσεθάιδ ητ όπα ιατνώτραξε αλΌ  

)B .ητήναλπ υοτ ησναμρέθρεπυ νητ όπα νυονώιλ ιογάπ ιΟ  

)C .εμυοσίποτνε νοτ αν οτανύδα ητσέταΚ  

D .ςοπωρθνά ςόλακ ιανίΕ)  

 

ajteyP  1 33  

ιοΠ ο : ήνωφ ήκιτηθαπ ιεχέ αταμήρ ωτάκαραπ ατ όπα  
)A .υοτ άταμήρχ ατ ατσιγόλλυσα εσύοπροκΣ  

)B .ύλοπ εσύοψιδ ςητάγρε Ο  

)C .υολόθακ ιατεζίτωφ εδ ιτίπσ οΤ  

D .οβυρόθ ςιενάκ νηΜ)  

 

ajteyP  1 43  

ιοΠ ο : ησεθάιδ ήκιτηγρενε ιεχέ αταμήρ ωτάκαραπ ατ όπα  
)A  οτ ιεζάμιοτε αρέτημ Η .νώιδιαπ νωτ όνιωρπ  

)B .οιλή οκιτάιξιονα νοτ όπα νασωιλέ αινόιχ αΤ  

)C κ οιοπ εΣ ;ιασεζίνετχ οιρήτωμμο  

D) υομ αιρέχ ατ νασωγάΠ . 

 

ajteyP  1 53  

ιοΠ ο : ησεθάιδ ήκιτηθαπ ιεχέ αταμήρ ωτάκαραπ ατ όπα  
)A .ςιεσέθοπυ ςενέξ εσ ιασεύετακανα νημ αΝ  

)B  νητ όπα ακηθήρωχονετΣ .υοσ αίχυτοπα  

)C .αταμώρεμηξ ατ ςετχ εναθέΠ  



D .ςανήθΑ ςητ ορτνέκ οτσ αμσιρέμαιδ ανέ εσ υοτ ςονόμ ιενέΜ)  

 

ajteyP  1 63  

ιοΠ ο : ησεθάιδ ησέμ ιεχέ νεδ αταμήρ ωτάκαραπ ατ όπα  
)A ;ιασεζίνετχ οιρήτωμμοκ οιοπ εΣ  

)B .ιτίπσ οίαρω ανέ εσιτχέ ςόρταιγ Ο  

)C ιασεύετακανα νημ αΝ  .ςιεσέθοπυ ςενέξ εσ  

D .οβυρόθ ςιενάκ νηΜ)  

 

ajteyP  1 73  

ιοΠ ο : ησεθάιδ ηρετέδυο ιεχέ νεδ αταμήρ ωτάκαραπ ατ όπα  
)A .ςανήθΑ ςητ ορτνέκ οτσ αμσιρέμαιδ ανέ εσ υοτ ςονόμ ιενέΜ  

)B .αταμώρεμηξ ατ ςετχ εναθέΠ  

)C .ςιεσέθοπυ ςενέξ εσ ιασεύετακανα νημ αΝ  

D  ώτχο ιατάμιοΚ) .αρέμη νητ ςερώ  

 

ajteyP  138 

ιοΠ o  αταμήρ ωτάκαραπ ατ όπα  νεδ : όκιτεθοπα ιανίε  
)A .ιατνονίδ υοτ υοπ ςείριακυε ςιτ ιατεύελλατεμκε  νεΔ  

)B νακητσύεψαιδ υομ ςείκοδσορπ ιΟ . 

)C υομ ατνάστ νητ ασηφά ύοπ ιαμάμυθ εΔ . 

D) ιδάτοκσ οτσ ιατνύοβοφ άιδιαπ αΤ . 

 

ajteyP  1 93  

ιοΠ o : όκιτεθοπα ιανίε αταμήρ ωτάκαραπ ατ όπα  
)A .ςαμ ήσηλκσόρπ νητ εκητχέδ άκιλεΤ  

)B .εκηθήτηζ ςυοτ υοπ αιεθήοβ η εκηθόδ υοΜ  

)C .υοσ ήψοπά νητ ιεσήτεθοιυ αθ ιακ εκητσίεΠ  



D .άκιγρυοιμηδ ιατίειοποιξα υοτ ςονόρχ Ο)  

 

ajteyP  1 04  

ιοΠ o : ησιλκγέ ήκιτσιρο νητσ ιανίε νεδ αταμήρ ωτάκαραπ ατ όπα  
)A !υομ αίγαναΠ !ςαμ έσηθήοΒ  

)B .ςαίκιοτακ οπότ εξαλλά ςηννάιΓ Ο  

)C ύλοπ ιεξέρβ αθ ιτό ενέΛ . 

D) άγρα ιανίΕ . 

 

ajteyP  1 14  

ιοΠ o :αδίμθαβ ήκινορχ ήκιτνοραπ ιεχέ αταμήρ ωτάκαραπ ατ όπα  
)A ςεσύοτωρ εμ εδ ίταιΓ  ;ήχρα νητσ  

)B .2391 οτ εκηθήννεγ ςηνχέτιλλακ Ο  

)C .άιελυοδ ητ αιγ ςίρων οιπ ωσήνικεξ αθ οιρύΑ  

D .ιρίακολακ οτ όπα οίλβιβ υοτ οέν οτ ονέμωιελετ ιεχΈ)  

 

ajteyP  1 24  

ιοΠ o :αδίμθαβ ήκινορχ ήκιτνοθλεραπ ιεχέ αταμήρ ωτάκαραπ ατ όπα  
)A  αιδί νητσ ιενίεμαραπ ιεχΈ .αινόρχ ακέδ ιακ ώδε άιελυοδ  

)B .αέμοτ όκιτωιδι νοτσ ιατεζάγρε οδοίρεπ νητ ήτυΑ  

)C .ισρέπ ιεσίραχ εμαχίε ςητ υοπ αικίραλυοκσ ατ εσερόΦ  

D .αχύορ ανέμωρεδισ ωχέ αθ υδάρβ οτ ιρχέΜ)  

 

ajteyP  1 34  

ιοΠ o :αδίμθαβ ήκινορχ ήκιτνολλεμ ιεχέ αταμήρ ωτάκαραπ ατ όπα  
)A  ςετΧ .ιτίπσ οτ εζιράθακ αρέμη νητ ηλό  

)B .αχύορ ανέμωρεδισ ωχέ αθ υδάρβ οτ ιρχέΜ  

)C .υοίεκυΛ ’Α νητσ ανιαγήπ ήχοπε νητ ηνίεκΕ  



D .ιρίακολακ οτ όπα οίλβιβ υοτ οέν οτ ονέμωιελετ ιεχΈ)  

 

ajteyP  1 44  

ιοΠ o :όκιταταραπ νοτσ ιατεκσίρβ αταμήρ ωτάκαραπ ατ όπα  
)A ερεφέιδνε  

)B ενιαβένυσ  

)C εσημίτκερεπυ  

D εδίευλοπ)  

 

ajteyP  1 54  

ιοΠ o :οτσιρόα νοτσ ιατεκσίρβ αταμήρ ωτάκαραπ ατ όπα  
)A αχγελέ  

)B εζαρφέξε  

)C ερεφόπυ  

D εψαργέιδ)  

 

ajteyP  146 

:ησατόρπ ήτσωσ η ιανίε αιοΠ  
)A .ίονχυσ ύλοπ ιανίε ετσασή ιακ ετσαμή ιοπύτ ιΟ  

)B  ασελέτειδ ςοπύτ Ο .ογόλ ομησίπενα εσ ιαμίε υοτ οτσιρόα νοτ ιενώρηλπμυσ  

)C .ίοκιροφορπ ιανίε ενυοχέ ιακ εναχίε ιοπύτ ιΟ  

D) .άνχυσ ιατίειοπομισηρχ εμοχέ ςοπύτ Ο  

 

ajteyP  147 

:ησατόρπ ηνέμσαθναλ η ιανίε αιοΠ  
)A .ογόλ όκιροφορπ νοτσ ιατνοζίθηνυσ ανυοσή ιακ  ανυομή ιοπύτ ιΟ  

)B  ςοπύτ Ο αξρήπυ  .ιαμίε υοτ οτσιρόα νοτ ιενώρηλπμυσ  

)C .ίοκιροφορπ ιανίε ενυοχέ ιακ εναχίε ιοπύτ ιΟ  



D .άνχυσ ιατίειοπομισηρχ εμοχέ ςοπύτ Ο)  

 

ajteyP  1 84  

:αίγυζυσ ’Α νητσ ιεκήνα νεδ αταμήρ ατ όπα οιοΠ  
)A ιαμοχέδ  

)B ιαμέιλεγεξ  

)C ωνρέδ  

D ιαμοζάνμυγ)  

 

ajteyP  1 94  

 οιοΠ :αίγυζυσ ’Β νητσ ιεκήνα νεδ αταμήρ ατ όπα  
)A ιαμοζίεναδ  

)B ιαμώτραξε  

)C ιαμέικιν  

D ώκιοτακ)  

 

ajteyP  1 05  

 ςοταμήρ υοτ ςόκιταταραπ Ο ιαμοχέδ  :ιανίε  
)A ακητχέδ  

)B ίετχεδ  

)C ιατεχέδ  

D νυομόχεδ)  

 

ajteyP  151 

 ςοταμήρ υοτ  ςοτσιρόα Ο ιαμοίελκοπα  :ιανίε  
)A ίελκοπα ακητσ  

)B ακηθίελκοπα  

)C ακητσέλακοπα  



D) νυομόιελκοπα  

 

ajteyP  1 25  

 ςοταμήρ υοτ ςατνολλέμ ςονέμσελετνυσ Ο  ιαμονώφυροκ :ιανίε  
)A εκηθώφυροκ  

)B ίεθωφυροκ εχίε  

)C ίεθωφυροκ ιεχέ αθ  

D ίεθωφυροκ ιεχέ)  

 

ajteyP  1 35  

 ςοταμήρ υοτ ςόκιλετνυσρεπυ Ο ιαμοσσάλπ  :ιανίε  
)A ίετσαλπ ιανίε  

)B αθ  ίετσαλπ ιεχέ  

)C ίετσαλπ εχίε  

D ίετσαλπ αχίε)  

 

ajteyP  1 45  

 εσ οτσιρόα νοτ ιεζίταμηχσ αταμήρ ατ όπα οιοΠ - :ακητσ  
)A ιαμοχέδ  

)B ιαμοφίελα  

)C ιαμοίεσ  

D) ιαμονίδ  

 

ajteyP  1 55  

 εσ οτσιρόα νοτ ιεζίταμηχσ αταμήρ ατ όπα οιοΠ - :ακητθ  
)A ιαμούδκεπα  

)B ιαμοζόμραφε  

)C ιαμοζίγγα  



D ιαμοσσύρηκαιδ)  

 

ajteyP  1 65  

 εσ υονέμιεκαραπ ύοκιτηθαπ ήχοτεμ νητ ιεζίταμηχσ αταμήρ ατ όπα οιοΠ - :ςονεμσ  
)A ιαμούλατακ  

)B ιαμονώχ  

)C ιαμονύτφ  

D ιαμοδίδκε)  

 

ajteyP  1 75  

 εσ υονέμιεκαραπ ύοκιτηθαπ ήχοτεμ νητ ιεζίταμηχσ αταμήρ ατ όπα οιοΠ - :ςονεμ  
)A ιαμοζύολ  

)B ιαμοδίδορπ  

)C ιαμονίδ  

D ιαμονύτφ)  

 

ajteyP  1 85  

:αίφαργοθρο ήτσωσ η ιανίε αιοΠ  
)A .νοέλπ ιστέ ετεφάργ ότυΑ  

)B .ςυολό εμ ιατεζίαπ ςίεσΕ  

)C .ςαμ εσ ήβιομα ςω ετνονίδ άτυΑ  

D .ηλόπ νητ όπα ιατενύρκαμοπα οτηνίκοτυα οΤ)  

 

ajteyP  159 

:αίφαργοθρο ήτσωσ η ιανίε νεδ αιοΠ  
)A ;όκυλγ ετελέθ ςίεσΕ  

)B !ιατεγέλ αν ότυΑ  

)C .ςαμ εσ ήβιομα ςω ιατνονίδ άτυΑ  



D .ετοπάκ ιοισύολπ ιατενίγ αθ ςίεσΕ)  

 

ajteyP  1 06  

:αίφαργοθρο ήτσωσ η ιανίε νεδ αιοΠ  
)A ςονέμσοδ  

)B ιεσόδοπα  

)C εκηθόδ  

D ίεθοδκε)  

 

ajteyP  161 

 εσ ιατεγύεφοπα ςυοπύτ ωτάκαραπ ςυοτ όπα ςοιοΠ :ςαίνωνιοκιπε ςέφρομ ςεμησίπε  
)A νυοίελκοπα  

)B εκηθφάκσ  

)C νασυοτνόθιεπ  

D ώθσαγρε αν)  

 

ajteyP  162 

:ςαίνωνιοκιπε ςέφρομ ςεμησίπε εσ ιατεγύεφοπα νεδ ςυοπύτ ωτάκαραπ ςυοτ όπα ςοιοΠ  
)A ανυοσότπαλβ  

)B ενυοζόμραφε  

)C ενατόπερτν  

D νυοδίδοπα)  

 

ajteyP  1 36  

 ςοταμήρ υοτ υονέμιεκαραπ ύοκιτηθαπ ήχοτεμ Η ιαμονίετ  :ιανίε  
)A ακηθίετ  

)B ςονεμόνιετ  

)C ςονέματετ  



D ςατνονίετ)  

 

ajteyP  1 46  

:οτσιρόα νοτσ ιανίε νεδ αταμήρ ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ  
)A ακηθάρκιπ  

)B ακηθνύξο  

)C ακηθίρκαιδ  

D ανυοσότπαλβ)  

 

ajteyP  165 

 οιοΠ  ατ όπα  ωτάκαραπ υοτσίροα υοτ ήκιτκατοπυ νητσ ιανίε νεδ αταμήρ : 
)A .ςερώ 2 εθάκ οκαμράφ ανέ ςιενίπ αν ιεπέρΠ  

)B .ύοκιτομηδ οιρήτυλοπα οτ ετύο ιεράπ αν υοτ έτοπ ερεφάτακνεΔ  

)C .ίεθρεφ αν ιερέξ νεΔ  

D) .υοτ ήμλοτ νητ ωράξε αν ωλέΘ  

 

ajteyP  1 66  

 οληλλάτακ νοτ εμ όνεκ οτ εσωρήλπμυΣ :αμήρ  

 ησωλήδκε εσ ςυοέν ςυοτ ίεγηδο ιακ αίβ ητ ___________ ησαρόελητ Η .ςατητόκιτεθιπε  
)A ιελάβορπ  

)B ιελλάβορπ  

)C ιελλέτανα  

D) ιελίετανα  

 

ajteyP  1 76  

:αμήρ οληλλάτακ νοτ εμ όνεκ οτ εσωρήλπμυΣ  

.ςαμ ήσητνάνυσ ητ ςώχενυσ ___________ αν ότσωσ ιανίε νεΔ  
)A εμυολάβανα  



)B εμυολλάβορπ  

)C εμυολλάβανα  

D εμυολάβορπ)  

 

ajteyP  168 

:αμήρ οληλλάτακ νοτ εμ όνεκ οτ εσωρήλπμυΣ  

.ςαμ νώεσέθορπ νωτ αιενίρκιλιε νητ αιγ ___________ αν ετεψέρτιπε υομ αΘ  
)A ωλάβιφμα  

)B ωλλάβιφμα  

)C ωλλάβσορπ  

D ωλάβσορπ)  

 

ajteyP  1 96  

 όνεκ οτ εσωρήλπμυΣ :αμήρ οληλλάτακ νοτ εμ  

.ύλοπ οσότ ___________ νυοχέ υομ εδ έτοΠ  
)A ιελάβιδ  

)B ιελλάβαιδ  

)C ιελάβατακ  

D ιελάβσορπ)  

 

ajteyP  1 07  

:αμήρ οληλλάτακ νοτ εμ όνεκ οτ εσωρήλπμυΣ  

ςόγωγαραποιαλε η ςοτέΦ  αθ ςαμ αρώχ   ___________ .αίλατΙ νητ όπα ιδάλ  
)A ιεγάξειδ  

)B ορπ εγάγα ι 

)C ιεγάξε  

D) ιεγάγασιε  



 

ajteyP  1 17  

:αμήρ οληλλάτακ νοτ εμ όνεκ οτ εσωρήλπμυΣ  

  ___________ εσιρώνγ ητ υοπ ήμγιτσ ητ ιρχέμ ,οίβ οχυσή νανέ . 
)A ναγήπα  

)B εγήιδ  

)C εγήσορπ  

D) ιεγάπυ  

 

ajteyP  1 27  

:αμήρ οληλλάτακ νοτ εμ όνεκ οτ εσωρήλπμυΣ  

 ηδή ιεχέ ςοτέφ ησηνρέβυκ Η .αίμονοκιο νητ αιγ αταμσάρεπμυσ άρεβιλθ ___________  
)A ιεγάορπ  

)B ιεγάγαορπ  

)C ιεγάγανυσ  

D ιεγάνυσ)  

 

ajteyP  1 37  

:αμήρ οληλλάτακ νοτ εμ όνεκ οτ εσωρήλπμυΣ  

νοζίεμ εσ αμέθ ανέ άροφ εθάκ ___________ αν νακητσάρυοκ νεΔ . 
)A νυογάνα  

)B νυογάορπ  

)C νυογάπυ  

D) νυογάπα  

 

ajteyP  1 47  

:ηξάτ ’Α ητσ ιεκήνα αταμήρ ατ όπα οιοΠ  
)A ιαμύονικγυσ  



)B ώφορροπα  

)C ιαμέιλεγ  

D ώταρκ)  

 

ajteyP  1 57  

:ηξάτ ’Α ητσ ιεκήνα νεδ αταμήρ ατ όπα οιοΠ  
)A ώνοπ  

)B ώνρεβυκ  

)C ώροφ  

D ώγηδο  

 

ajteyP  1 67  

:ηξάτ ’Β ητσ ιεκήνα αταμήρ ατ όπα οιοΠ  
)A ιαμέιμερκ  

)B ιαμύολετοπα  

)C ώμιτκε  

D ιαμώπσαιδ)  

 

ajteyP  1 77  

:ηξάτ ’Β ητσ ιεκήνα νεδ αταμήρ ατ όπα οιοΠ  
)A ιαμύονικγυσ  

)B ώροφομησαραπ  

)C ώνοπορπ  

D ώφυρτνε)  

 

ajteyP  1 87  

 ςοταμήρ υοτ ήκιτκατσορπ ήλπα Η ιαμοχρέ  :ιανίε  
)A ετάλε/αλέ  



)B ετσεχρέ/ιασεχρέ  

)C νατόχρε/νυοσόχρε  

D εταθρή/ςεθρή)  

 

ajteyP  1 97  

 ςοταμήρ υοτ ήκιτκατσορπ ήλπα Η ωπέλβ  :ιανίε  
)A ετεπέλβ/επέλβ  

)B ετσέδ/ςεδ  

)C ετεπέλβ/ςιεπέλβ  

D ςονέμωδι)  

 

ajteyP  1 08  

:ήφαργ ήθρο η ιανίε αιοΠ  
)A ετσίμηφαιδ  

)B ετσήμιφαιδ  

)C ετσίεμηφαιδ  

D) ετσύμηφαιδ  

 

ajteyP  1 18  

:ήφαργ ήθρο η ιανίε αιοΠ  
)A ετσίεγηδο  

)B ετσήνωφελητ  

)C ετσήρετσ  

D ετσίτηζ)  

 

ajteyP  1 28  

:ήφαργ ήθρο η ιανίε αιοΠ  
)A ετσήφηψ  



)B ετσίεδρεκ  

)C ετσήφαργοθρο  

D ετσήρωχεξ)  

 

ajteyP  1 38  

:ήφαργ ήθρο η ιανίε αιοΠ  
)A ιατνότραξε  

)B ετσαμόπσαιδ  

)C νατνώλθαιδ  

D οτνώτρανυσ)  

 

ajteyP  1 48  

:ήφαργ ήθρο η ιανίε αιοΠ  
)A ιαμώνρεβυκ  

)B αθεμόλκανατνα  

)C νατσαμώπσοπα  

D νατώλκανατνα)  

 

ajteyP  1 58  

:ήφαργ ήθρο η ιανίε αιοΠ  
)A νυοσώμροφα  

)B ιατνώσαμανα  

)C ιατνώπυλ  

D νυοσώμυθ)  

 

ajteyP  1 68  

:ησατόρπ ήτσωσ η ιανίε αιοΠ  
)A .ώφυρτνε υοτ ςόκιταταραπ ο ιανίε αγαφύρτνε ςοπύτ Ο  



)B  ηξηλάτακ Η –  αθεμό 1 ςητ ςη   εμ ιατεφάργ νωτάμηρ νωνέμηρηνυσ ςηξάτ – .ο  

)C 1 ςητ αταμήρ αιγόλ αΤ ςη   εσ ονόμ όκιταταραπ νυοζίταμηχσ ςηξάτ – .ασύο  

D .ώτσοπυ υοτ ςοτσιρόα ο ιανίε ητσέπυ ςοπύτ Ο)  

 

ajteyP  1 78  

:ησατόρπ ηνέμσαθναλ η ιανίε αιοΠ  
)A  εσ αταμήρ αΤ –  ήχοτεμ νυοζίτμηχσ εδ ιαμέι .ατώτσενΕ ύοκιτηθαπ  

)B  εσ ονόμ ύοκινε’γ νυοζίταμηχσ ώδυαπα οτ ςωπό ,αταμήΡ –  εσ ιχό  ιακ α – .ιεα  

)C  ηξηλάτακ Η – 1 ςητ οτνώ ης  εμ ιατεφάργ νωτάμηρ νωνέμηρηνησ ςηξάτ – .ω  

D  ηξηλάτακ Η) – 1 ςητ αθεμό ςη   εμ ιατεφάργ νωτάμηρ νωνέμηρηνυσ ςηξάτ – .ο  

 

ajteyP  1 88  

 όπα οιοΠ :υονέμιεκαραπ ύοκιτηθαπ ήχοτεμ ιεζίταμηχσ εδ αταμήρ ατ  
)A ιαμάμιοκ  

)B ιαμάμυθ  

)C ιαμάπυλ  

D ιαμάβοφ)  

 

ajteyP  1 98  

:ονέμηρηνυσ ιανίε εδ αταμήρ ατ όπα οιοΠ  
)A ωύοκα  

)B ωώρτ  

)C ωίαλκ  

D ωύεζαμ)  

 

ajteyP  1 09  

:ονέμηρηνυσ ιανίε αταμήρ ατ όπα οιοΠ  
)A ωύοκα  



)B ωύελυοδ  

)C ωζίχενυσ  

D ωύεζαμ)  

 

ajteyP  1 19  

 ςοταμήρ υοτ ςιεξήλατακ ιΟ ωώρτ  :ιανίε ατώτσενε νοτσ  
)A - ,ω - ,ςα - ,ιεα - ,εμα - ,ετα - ενα  

)B - ,ω - ,ςιε - ,ιε - ,εμυο - ,ετε - νυο  

)C - ,ω - ,ς - ,ιε - ,εμ - ,ετ - εν  

D)- ,ωω - ,ςω - ,ιεω - ,εμω - ,ετω - ενω  

 

ajteyP  1 29  

 ςοταμήρ υοτ ήκιτκατσορπ ήλπα Η ωίακ  :ιανίε  
)A  αν ωίακ  

)B ωίαλκ αν  

)C ωψάλκ αν  

D ώακ αν)  

 

ajteyP  1 39  

:ωλλέτσοπα ςοταμήρ υοτ ςοτσιρόα ςόκιτηθαπ ςορετύεδ ο ιανίε ςοιοΠ  
)A νηγάλληπα  

)B νηλάτσεπα  

)C νητσέπα  

D νηράθφε)  

 

ajteyP  1 49  

:οτσιρόα ορετύεδ οτ ιακ οτώρπ οτ ιερέφαιδ ιτ εΣ  
)A αίφαργοθρο νητσ  



)B ςιεξήλατακ ςιτσ  

)C ςοφύ οτσ  

D) αζίρ ητσ  

 

ajteyP  1 59  

 ςοταμήρ υοτ ςοτσιρόα ςόκιτηθαπ ςορτεύεδ ο ιανίε οιοΠ ιαμονλέτσ : 
)A εκηθλάτσ  

)B ηλάτσε  

)C αλιετσέ  

D ςονέμλατσ)  

 

ajteyP  196 

 ςοταμήρ υοτ υοτσίροα ύοκιτηθαπ υορτεύεδ υοτ ήχοτεμ η ιανίε αιοΠ ιαμολλέτσοπα : 
)A ςονέμλλατσοπα  

)B ςατνολλέτσοπα  

)C ςίελατσοπα  

D ςονέμγλλατσεπα)  

 

ajteyP  197 

 ςοταμήρ υοτ ατώτσενΕ νοτσ ςιεξήλατακ ιο ιανίε ςειοΠ :ώρηλπ  
)A - ,ω - ,ςιο - ,ιο - εμυο ,- ,ετυο - νυο  

)B - ,ω - ,ςιε - ,ιε - ,εμυο - ,ετιε - νυο  

)C - ,ω - ,ςα - ,α - ,εμα - ,ετα - ενα  

D)- ,ω - ,ςι - ,ι - ,εμυο - ,ετι - νυο  

 

ajteyP  198 

 άκιτπιελλΕ :υοπ αταμήρ ατ ιατνογέλ  
)A αίσαμησ ήκιτηγρενε άλλα ,ήφρομ ήκιτηθαπ νυοχέ υοπ  



)B απωσόρπ ούδ ατσ ιακ ή οπωσόρπ όκιτνυθηλπ ή όκινε’γ οτσ ιατνύοιοπομισηρχ υοπ   ςω νυοχέ ιακ
ησατόρπ ηρηλκόλο αιμ ή αίμυνωτνα αιμ ,όκιτσαισυο ανέ ςυοτ όνεμίεκοπυ  

)C γ οτσ νύοτναπα υοπ  αιμ ή όκιτσαισυο ανέ ονεμίεκιτνα νυοχέ αν ςίρωχ ύοκινε οπωσόρπ’
αίμυνωτνα  

D ςυονόρχ ςυοτ ςυολό εσ ςυοπύτ ςυοτ ςυολό νυοζίταμηχσ εδ)  

 

ajteyP  199 

:υοπ αταμήρ ατ ιατνογέλ απωσόρπΑ  
)A αίσαμησ ήκιτηγρενε άλλα ,ήφρομ ήκιτηθαπ νυοχέ υοπ  

)B  οτσ ιατνύοιοπομισηρχ υοπ  ςω νυοχέ ιακ απωσόρπ ούδ ατσ ιακ ή οπωσόρπ όκιτνυθηλπ ή όκινε’γ
ησατόρπ ηρηλκόλο αιμ ή αίμυνωτνα αιμ ,όκιτσαισυο ανέ ςυοτ όνεμίεκοπυ  

)C  αιμ ή όκιτσαισυο ανέ ονεμίεκιτνα νυοχέ αν ςίρωχ ύοκινε οπωσόρπ’γ οτσ νύοτναπα υοπ
αίμυνωτνα  

D  ςυοτ ςυολό νυοζίταμηχσ εδ) ςυονόρχ ςυοτ ςυολό εσ ςυοπύτ  

 

ajteyP 002  

:υοπ αταμήρ ατ ιατνογέλ απωσόρποτιρΤ  
)A αίσαμησ ήκιτηγρενε άλλα ,ήφρομ ήκιτηθαπ νυοχέ υοπ  

)B  ςω νυοχέ ιακ απωσόρπ ούδ ατσ ιακ ή οπωσόρπ όκιτνυθηλπ ή όκινε’γ οτσ ιατνύοιοπομισηρχ υοπ
 αιμ ,όκιτσαισυο ανέ ςυοτ όνεμίεκοπυ ησατόρπ ηρηλκόλο αιμ ή αίμυνωτνα  

)C  αιμ ή όκιτσαισυο ανέ ονεμίεκιτνα νυοχέ αν ςίρωχ ύοκινε οπωσόρπ’γ οτσ νύοτναπα υοπ
αίμυνωτνα  

D ςυονόρχ ςυοτ ςυολό εσ ςυοπύτ ςυοτ ςυολό νυοζίταμηχσ εδ)  

 

ajteyP 102  

:οπωσόρπα ιανίε νεδ αταμήρ ατ όπα οιοΠ  
)A ιεπέρπ  

)B ιεχέρβ  

)C ιατενίαφ  

D ιατεγέλ)  



 

ajteyP 202  

:οπωσόρπα ιανίε αταμήρ ατ όπα οιοΠ  
)A ιατιεκόρπ  

)B ιατεδίδαιδ  

)C ιεζίξα  

D ιατίεοννε)  

 

ajteyP 302  

:οπωσόρποτιρτ ιανίε νεδ αταμήρ ατ όπα οιοΠ  
)A ιεζίνοιχ  

)B ιατεθίτοπυ  

)C ιεζίξα  

D ιατεγέλ)  

 

ajteyP 402  

 ιανίε αταμήρ ατ όπα οιοΠ :οπωσόρποτιρτ  
)A ιατενίαφ  

)B ιατεζάιερχ  

)C ιατιεκόρπ  

D ιελέμ)  

 

ajteyP 502  

 ςοπύτ Ο αρήξε  :ςοταμήρ υοτ ςοτσιρόα ςόκιτηγρενε ο ιανίε  
)A ώριαξε  

)B ώτσιφε  

)C ωρίαξε  

D ιαμοχρέπε)  



 

ajteyP 602  

 ςοπύτ Ο ξε νηγάλπε  :ςοταμήρ υοτ ςοτσιρόα ςόκιτηθαπ ο ιανίε  
)A ωττήλπ  

)B ωττήλπκε  

)C ωνάχγυτιπε  

D ιαμοχρέπε)  

 

ajteyP 702  

 ςοπύτ Ο ςονέμηχσετακ   ιανίε υονέμιεκαραπ ύοκιτηθαπ ήχοτεμ η  :ςοταμήρ υοτ  
)A ωχσάτακ  

)B ωζάτιοκ  

)C ωάλυκ  

D) ιαμοθάκ  

 

ajteyP 802  

 ςοπύτ Ο ςονέμμηλιε  :ςοταμήρ υοτ υονέμιεκαραπ ύοκιτηθαπ ήχοτεμ η ιανίε  
)A ωέλ  

)B ωνμέτ  

)C ωνάβμαλ  

D ωπέλβ)  

 

ajteyP 02 9 

 ςοπύτ Ο νητσέναξε  :ςοταμήρ υοτ ςοτσιρόα ςόκιτηθαπ ο ιανίε  
)A ώριαξε  

)B ιαματσίφυ  

)C ωρίαξε  

D ιαματσίναξε)  



 

ajteyP 210 

 ςοπύτ Ο ηγάρρεξε  :ςοταμήρ υοτ ςοσιρόα ςόκιτηθαπ ο ιανίε  
)A ωύνγηρκε  

)B ωχέραπ  

)C ωίτκε  

D ωάνρεγ)  

 

ajteyP 211 

ςέχοτεμ ςενέμσιθηνυσ οιπ ιΟ  :ιανίε ςήκινηλλΕ ςαέΝ ςητ  
)A 2 

)B 3 

)C 4 

D 5)  

 

ajteyP 212 

:ο εμ ιατεφάργ νεδ ςέχοτεμ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ  
)A ςατνονρίαπ  

)B ςατνόνρεπ  

)C ςατνογίονα  

D νοχέρτ)  

 

ajteyP 213 

:ω εμ ιατεφάργ νεδ ςέχοτεμ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ  
)A ςατνώπυτχ  

)B ονέμωγαφ  

)C ςατνωλλλάβορπ  

D ςατνώβοσοπα)  



 

ajteyP 2 41  

:μ ανέ εμ ιατεφάργ νεδ ςέχοτεμ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ  
)A ίδιαπ ονέμαλκ  

)B ιδίνχιαπ ονέμητσ  

)C ογολά ονέμετηγ  

D άιναγυρφ ηνέμυρθ)  

 

ajteyP 215 

:μμ ούδ εμ ιατεφάργ νεδ ςέχοτεμ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ  
)A ιμύοτσυοκ ονέμμαρ  

)B ίρυτ ονέμμιρτ  

)C ςοροπμέ ςονέμμεδιξατ  

D ησέθ ηνέμμακσοπυ)  

 

ajteyP 216 

 ιενίαμησ ςέχοτεμ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ αιρό ατ : 
)A ανέμμακσ  

)B ανέμμακσε  

)C ανέμελυοδ  

D ανέμελυοδεδ)  

 

ajteyP 217 

 ςονέμηναλπεΠ :ςοταμήρ υοτ υονέμιεκαραπ ύοκιτηθαπ υοτ ήχοτεμ η ιανίε  
)A ωνίετ  

)B ώναλπ  

)C ωγάορπ  

D ιαμολλέτνε)  



 

ajteyP 218 

:ςέχοτεμ ςιτ όπα αιμ εμ όνεκ οτ ετσώρηλπμυΣ  

.νώρυθ νωτ ____________ ενιγέ ησαίρδενυσ Η  
)A νωνέμεδεδνυσ  

)B νωνέμηναλπεπ  

)C νωνέμσιελκεκ  

D νωνέματετ)  

 

ajteyP 219 

:ςέχοτεμ ςιτ όπα αιμ εμ όνεκ οτ ετσώρηλπμυΣ  

 ιο νυονίδ ήκιρται νητσ ςεδίπλΕ .ςαίγολονχετ ____________ ςητ ςέγομραφε  
)A ςηνέμγηορπ  

)B ςηνέμλαφσε  

)C ςηνέμσαιβεβ  

D ςηνέμλατετνε)  

 

ajteyP 022  

:ςέχοτεμ ςιτ όπα αιμ εμ όνεκ οτ ετσώρηλπμυΣ  

.αριαφσόμτα ηδή ____________ νητ νανυξό ύογρυοπυ υοτ ςιεσώληδ ιΟ  
)A ηνέμλατετνε  

)B ηνέμωρυατσε  

)C ηνέμηναλπεπ  

D ηνέματετ)  

 

ajteyP 122  

:ςέχοτεμ ςιτ όπα αιμ εμ όνεκ οτ ετσώρηλπμυΣ  

.νωεσώνγ ____________ νωτ ότσοσοπ οτ εμυοξγέλε αθ τσετ οτ εΜ  



)A νώσιεθηλκορπ  

)B νωτνέθυλοπα  

)C νώσιεθητκοπα  

D νωνεμόσσυτπανα)  

 

ajteyP 22 2 

:ςέχοτεμ ςιτ όπα αιμ εμ όνεκ οτ ετσώρηλπμυΣ  

  ιΟ .αίροτσι νητ όπα ωξέ νασωλήδιδ ιοληλλάπυ ____________  
)A ιονεμάτπι  

)B ςετνέθυλοπα  

)C ςετνέθχαρπαιδ  

D ιονεμόγελ)  

 

ajteyP 322  

:όκινορχ ιανίε νεδ αταμήρριπε ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ  
)A αρώτ  

)B ετοπάκ  

)C αμόκα  

D ιστέ)  

 

ajteyP 422  

:αίσαμησ ητ ςορπ ςω ιεζάιριατ νεδ ηξέλ αιοΠ  
)A ωρύγ  

)B ογίλ  

)C ωρύγιρτ  

D αρυγόλο)  

 

ajteyP 522  



:αίσαμησ ητ ςορπ ςω ιεζάιριατ νεδ ηξέλ αιοΠ  
)A ςώλετνε  

)B ςωίελετ  

)C ςετχ  

D άλακ αιγ)  

 

ajteyP 622  

:αίσαμησ ητ ςορπ ςω ιεζάιριατ νεδ ηξέλ αιοΠ  
)A άτνοκ  

)B ετότ  

)C άμισ  

D ιάλπ)  

 

ajteyP 722  

ητ ςορπ ςω ιεζάιριατ νεδ ηξέλ αιοΠ  :αίσαμησ  
)A αιατάμ  

)B ωτάκ  

)C ακιδά  

D υοκάκ υοτ)  

 

ajteyP 822  

:αίσαμησ ητ ςορπ ςω ιεζάιριατ νεδ ηξέλ αιοΠ  
)A  ςωίδι  

)B ςωίρυκ  

)C ύλοπ  

D ςότναπορπ)  

 

ajteyP 22 9 



:αίσαμησ ητ ςορπ ςω ιεζάιριατ νεδ ηξέλ αιοΠ  
)A άκινφαξ  

)B αχετνάπανα  

)C ανεμσόρπα  

D ςίρων)  

 

ajteyP 032  

ηξέλ αιοΠ  :αίσαμησ ητ ςορπ ςω ιεζάιριατ νεδ  
)A ιαν  

)B ατσιλάμ  

)C ημ  

D ςωίαβεβ)  

 

ajteyP 32 1 

:αίσαμησ ητ ςορπ ςω ιεζάιριατ νεδ ηξέλ αιοΠ  
)A άλακ  

)B αφρομό  

)C αίαρω  

D αρεμήσ)  

 

ajteyP 232 

:αίσαμησ ητ ςορπ ςω ιεζάιριατ νεδ ηξέλ αιοΠ  
)A  ςωσί  

)B αχάτ  

)C ιστέ  

D νόναθιπ)  

 

ajteyP 233 



αιοΠ  :αίσαμησ ητ ςορπ ςω ιεζάιριατ νεδ ηξέλ  
)A ςήχραπα  

)B ςότκε  

)C ςήχραξε  

D άκιχρα)  

 

ajteyP 432  

:ησέχσ ήκιταμηρριπε ιενώληδ νεδ υογόλ υοτ ηρέμ ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ  
)A ήκιτηλκ εσ άκιτσαισυο  

)B ήκιταιτια εσ άκιτσαισυο  

)C αλονύσ άκιτεθορπ ατ  

D  εσ ςέχοτεμ) – ςατνώ/ςατνο  

 

ajteyP 532  

:άκιτεθαραπ ιεχέ νεδ αταμήρριπε ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ  
)A ςωέξο  

)B ςωρύελπαραπ  

)C ύλοπ  

D) άρφαλε  

 

32 ajteyP 6 

:άκιτεθαραπ ιεχέ νεδ αταμήρριπε ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ  
)A αφρομέναπ  

)B ςωέρυε  

)C αίαννεγ  

D ςωέδαρβ)  

 

ajteyP 732  



 νεδ αταμήρριπε ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ :άκιτεθαραπ ιεχέ  
)A ςωέξο  

)B αιακίδ  

)C ςώκιειπε  

D ςώκιροπορεα)  

 

ajteyP 32 8 

:ησητνάπα ήτσωσ ητ ετξέλαιδ αΝ  

.________________ ιασερέφιρεπμυσ ημ  ιακ νωλλά νωτ άκιπωσορπ ατσ ςιενίαβμεπε νηΜ  
)A ακιδά  

)B ςωκίδα  

)C ατιρκάιδα  

D ςωτίρκαιδα)  

 

ajteyP 932  

 ήτσωσ ητ ετξέλαιδ αΝ :ησητνάπα  

.ηβένυσ________________  ιτ ςιεπ υομ αν ιακ ςιεσήμερη αν εσηθάπσορΠ  
)A ςώβιρκα  

)B άβιρκα  

)C άλπα  

D ςώλπα)  

 

ajteyP 042  

:ησητνάπα ήτσωσ ητ ετξέλαιδ αΝ  

.________________ νασελέτεξε νοτ ςετώιταρτσ ιο ιακ ήγαταιδ ητ εσωδέ ςόγαχολ Ο  
)A ασεμά  

)B αρετίαιδι  

)C ςωρέτιαιδι  



D ςωσέμα)  

 

ajteyP 142  

:αίσαμησ ητ ςορπ ςω ιεζάιριατ νεδ ηξέλ αιοΠ  

.ασί ιανίε ,ςεκίανυγ ιακ ςερτνά ,____________ ούδ αΤ  
)A αλλύφ  

)B αλύφ  

)C αλίφ  

D αλλίφ)  

 

ajteyP 242  

:αίσαμησ ητ ςορπ ςω ιεζάιριατ νεδ ηξέλ αιοΠ  

. ____________ ατνάπ ιανίε υοτ ονπίεδ οΤ  
)A ότιλ  

)B ότυλ  

)C ότιελ  

D ότιολ)  

 

ajteyP 342  

:αίσαμησ ητ ςορπ ςω ιεζάιριατ νεδ ηξέλ αιοΠ  

. ___________ ύθαβ εσ εσεπέ ςοτσωρρά Ο  
)A αμμόκ  

)B αμόκ  

)C αμμώκ  

D αμώκ)  

 

ajteyP 442  

:ιατετέθνυσ νεδ ςιεσέθορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ  



)A ίτνα  

)B ςίρωχ  

)C άτακ  

D άτεμ)  

 

ajteyP 42 5 

 αιοΠ :όκιτεθνυσ ’α ςω ίεγρυοτιελ νεδ ςιεσέθορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα  
)A όπυ  

)B νε  

)C ρέπυ  

D εμ)  

 

ajteyP 642  

 Η κε  :εμ ιατεσσάτνυσ  
)A ήκινεγ  

)B ήκιταιτια  

)C ήκιτσαμονο  

D ήκιτοδ)  

 

ajteyP 742  

:ςόκιτκαταραπ ιανίε νεδ ςυομσέδνυσ ωτάκαραπ ςυοτ όπα ςοιοΠ  
)A αμ  

)B ήδαληδ  

)C νημ  

D άραπ)  

 

ajteyP 842  

:ςόκιτκατοπυ ιανίε νεδ ςυομσέδνυσ ωτάκαραπ ςυοτ όπα ςοιοΠ  



)A να  

)B  αν  

)C ςωπ  

D αμ)  

 

ajteyP 942  

αμηνώφιπε ςω ίεγρυοτιελ αν ίεροπμ νεδ υογόλ υοτ ςορέμ οιοΠ : 
)A ησεθόρπ  

)B αμηρρρίπε  

)C όκιτσαισυο  

D αμήρ)  

 

ajteyP 052  

 ιανίε νεδ ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ :ςομσεδνύσ  
)A ιακ  

)B ετύο  

)C ετήμ  

D ονομίλα)  

 
   ETYD E ASEJP IJGOLOFROM  

ajteyP 152  

:όκιτεθοπα ιανίε νεδ αταμήρ ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ  

A) ιαμονίγ  

B) ιαμοζάγρεξεπε  

C) ιαμοζίριεχατεμοκακ  

D) ιαμοβέσ  

 

ajteyP 252  



 εσ οτσιρόα νοτ ιενάκ αταμήρ ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ - :ακήθ  

A) ιαμονίγ  

B) ιαμονίελκ  

C) ιαμονήβσ  

)D ιαμονύτν  

 

 ajteyP 52 3 

 εσ οτσιρόα νοτ ιενάκ αταμήρ ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ - : ακήτσ  

A) ιαμονίγ  

B) ιαμοζάγρεξεπε  

C) ιαμονέλπ  

D) ιαμοβέσ  

 

ajteyP 452  

 ςοταμήρ υοτ ςονεμίεκαραπ Ο ιαμονίγ  :ιανίε  

A) ωνίγ αθ  

B) ιενίγ ωχέ αθ  

C) ιενίγ ωχέ  

D)  αχίε ιενίγ  

 

ajteyP 52 5 

 εμ ιατεφάργ νεδ νεδ ςέχοτεμ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ - :ω  

A) ςονέμωνιγ  

B) ςονέμωμακ  

C) ςονεμώφαργ  

D) ςονέμωδιε  

 

ajteyP 652  



 εμ ιατεφάργ νεδ άκιτσαισυο αρετέδυο ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ - :ιε  

A) οίεναρθ  

B) οίελοχσ  

C) οίεκαμραφ  

D) οίεροτκαρπ  

 

ajteyP 752  

 οιοΠ  εμ ιατεφάργ νεδ άκιτσαισυο άκυληθ ωτάκαραπ ατ όπα - :ιε  

A) αιεβίρκα  

B) άιετινεξ  

C) άιελυοδ  

D) αιεθάπσορπ  

 

ajteyP 852  

 εμ ιατεφάργ νεδ άκιτσαισυο αρετέδυο ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ - :ι  

A) ιδάρβ  

B) ιτίπσ  

C) ιζέπαρτ  

D) ιτάμ  

 

ajteyP 952  

 νεδ ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ  εμ ιατεφάργ - :ω  

A) ςονυδώνα  

B) ωρέφωπα  

C) ομυνώπε  

D) αίμυνωτνα  

 

ajteyP 260 



:οτσιροά ιεχέ νεδ αταμήρ ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ  

A) ιαμούνκιεδοπα  

B) ιαμούνκιεδιπε  

C) ιαμούνκιεδνε  

D) ιαμούνκιεδοπυ  

 

ajteyP 261 

 εσ ιατεφάργ νεδ αταμήρ ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ - :υε  

A) ιαμούεσ  

B) ωύεζαμ  

C) ωύελυοδ  

D) ωύεδιαπ  

 

ajteyP 262 

 εμ ιατεφάργ νεδ ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ - :γγ  

A) ινόγγε  

B) άιλαγγα  

C) ςολεγγά  

D) όλυγγορτσ  

 

ajteyP 263 

 εμ ιατεφάργ νεδ ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ - :κγ  

A) ςανώκγα  

B) αρύοκγαμ  

C) ςοκγάπσ  

)D ιρύοκγα  

 

8 ajteyP 4 



 ηξέλ ητΣ ,ςόμσινιμεφ  :ιανίε αμηφρόμ όκιγωγαραπ οτ  

A)- ςομσι  

B)- μσι  

C)- ςο  

D) μεφ  

 

ajteyP 265 

 εμ ιατεφάργ νεδ ατεθίπε ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ - :ια  

A) ςοίαδυοπσ  

B) ςοίαριομ  

C) ςοίαν  

D) ςοίαρω  

 

ajteyP 266 

 εμ ιατεφάργ νεδ ατεθίπε ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ - :ε  

A) ςοέτκαορπ  

B) ςοέτκασιε  

C) ςοέτιρκατακ  

D) ςοέτυελετ  

 

ajteyP 267 

 εμ ιατεφάργ νεδ αταμήρ ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ - :ι  

A) ωζίναδ  

B) ωζίχενυσ  

C) ωζίχρα  

D) ωζίρυμμηλπ  

 

ajteyP 268 



 εσ ιενώιελετ αταμήρ ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ - :ωζί  

A) ωζίορθα  

B) ωζίεναδ  

C) ωζίετυολπ  

D) ωζήρπ  

 

ajteyP 269 

 ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ  εμ ιατεφάργ νεδ ςιεξέλ –  εμ άλλα ,ξ - :σκ  

A) ωγάξε  

B) αίεταρτξε  

C) ςολλαξέ  

D) ώριαξε  

 

ajteyP 270 

 εσ οτσιρόα νοτ νυοζίταμηχσ εδ νεδ αταμήρ ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ - :ακηθ  

A) ιαμέιλαβυοκ  

B) ιαμοφέτσ  

C) ιαμοτπύλακ  

D) ιαμοπέρτατεμ  

 

ajteyP 271 

 ςοταμήρ υοτ ςοκιλέτνυσρεπυ Ο ιαμογάορπ  :ιανίε  

A) ίεθχαορπ αχίε  

B) ίεθχαορπ  

C) ακηθχάορπ  

D) ηθχήορπ  

 

ajteyP 272 



 αίμυνωτνα ήκιπωσορπ Η ώγε  :ιανίε ήκινεγ ητσ  

A) ανέμε  

B) εμ  

C) εμ ανέμε  

D) υομ ανέμε  

 

ajteyP 273 

 ςοπύτ Ο ακηθώπιε  :ιανίε  

A)  ςοταμήρ υοτ ςοτσιρόα ςόκιτηγρενε ο ωέλ  

B)  ςοταμήρ υοτ ςοτσιρόα ςόκιτηθαπ ο ωέλ  

C)  ςοταμήρ υοτ ςοτσιρόα ςόκιτηγρενε ο ωπέλβ  

D)  ςοταμήρ υοτ ςοτσιρόα ςόκιτηθαπ ο ωπέλβ  

 

ajteyP 274 

 ςοπύτ Ο δι ακηθώ  :ιανίε  

A)  ςοταμήρ υοτ ςοτσιρόα ςόκιτηγρενε ο ωέλ  

B)  ςοταμήρ υοτ ςοτσιρόα ςόκιτηθαπ ο ωέλ  

C)  ςοταμήρ υοτ ςοτσιρόα ςόκιτηγρενε ο ωπέλβ  

D)  ςοταμήρ υοτ ςοτσιρόα ςόκιτηθαπ ο ωπέλβ  

 

ajteyP 275 

:ιεχράπυ νεδ ςιεξέλ ςιτ όπα αιοΠ  

A) άκιτσαισηλκκε  

B) ιαμοζάισηλκκε  

C) ςόκιτσαισηλκκε  

D) αίσηλκκε  

 

ajteyP 276 



:ηνέγ ούδ ιεχέ νεδ άκιτσαισυο ατ όπα οιοΠ  

A) ςολύκσ  

B) ιρύφεγ  

C) ςονατάλπ  

D) ςοπωρθνά  

 

ajteyP 277 

:οτιλκόλπιδ ιανίε νεδ άκιτσαισυο ατ όπα οιοΠ  

A) ςολίεχ  

B) αιοννέ  

C) ςονόρχ  

D) ςόμιαλ  

 

ajteyP 278 

 ςοπύτ Ο ηθφήλετακ  :ιανίε  

A)  ςοταμήρ υοτ ςοτσιρόα ςόκιτηγρενε ο ωπίελατακ  

B)  ςοταμήρ υοτ ςοτσιρόα ςόκιτηθαπ ο ωπίελατακ  

C)  ςοταμήρ υοτ ςοτσιρόα ςόκιτηγρενε ο ωνάβμαλατακ  

D)  ςοταμήρ υοτ ςοτσιρόα ςόκιτηθαπ ο ωνάβμαλατακ  

 

ajteyP 279 

 ςοταμήρ υοτ όκιτσαισυο οΤ ωνάβμαλατακορπ  :ιανίε  

A) ηψηλόρπ  

B) ηψηλάτακορπ  

C) ηψηλσόρπ  

D) ηψιελάτακορπ  

 

ajteyP 82 0 



 ςοταμήρ υοτ ήνωφ ήκιτηθαπ Η ώονατακ  :ιανίε  

A) ιαμύοονατακ  

B) ιαμέιονατακ  

C) ιαμόονατακ  

D) ιεχέ νεδ  

 

ASKATNIS  

 1 ajteyP  

:ςιεσάτορπ ιο ιατνοζίρωχ ςείρογητακ ςεσόπ εΣ  

Α 2)  

Β 3)  

4)C  

5)D  

 

 ajteyP 2 

:εσ ιατνοζίρωχ ςιεσάτορπ ιο ,ςυοτ όνεμόχιρεπ οτ ςορπ ςΩ  

ςέκιταμητωρε ,ςέκιταμηνωφιπε ,ςαίμυθιπε ,ςησιίκ)Α  

ςέκιτηνρα ,ςέκιταφατακ)Β  

)C ςεσυούερετυεδ ,ςειρύκ  

)D ςίεπιλλε ,ςενέμηξυαπε ,ςετεθνύσ ,ςέλπα  

 

 ajteyP 3 

:εσ ιατνοζίρωχ ςιεσάτορπ ιο ,ςυοτ άτητόιοπ νητ ςορπ ςΩ  

ςέκιταμητωρε ,ςέκιταμηνωφιπε ,ςαίμυθιπε ,ςησίρκ)Α  

ςέκιτηνρα ,ςέκιταφατακ)Β  

)C ςεσυούερετυεδ ,ςειρύκ  

)D ςίεπιλλε ,ςενέμηξυαπε ,ςετεθνύσ ,ςέλπα  

 



 ajteyP 4 

:εσ ιατνοζίρωχ ςιεσάτορπ ιο ,ςελλά εμ ςυοτ ςιεσέχσ ςιτ ςορπ ςΩ  

ςέκιταμητωρε ,ςέκιταμηνωφιπε ,ςαίμυθιπε ,ςησιίκ)Α  

ςέκιτηνρα ,ςέκιταφατακ)Β  

)C ςεσυούερετυεδ ,ςειρύκ  

)D ςίεπιλλε ,ςενέμηξυαπε ,ςετεθνύσ ,ςέλπα  

 

eyP  ajt 5 

:εσ ιατνοζίρωχ ςιεσάτορπ ιο ,ήμοδ ητ ςορπ ςΩ  

ςέκιταμητωρε ,ςέκιταμηνωφιπε ,ςαίμυθιπε ,ςησίρκ)Α  

ςέκιτηνρα ,ςέκιταφατακ)Β  

)C ςεσυούερετυεδ ,ςειρύκ  

)D ςίεπιλλε ,ςενέμηξυαπε ,ςετεθνύσ ,ςέλπα  

 

 6 ajteyP  

:ςαίμυθιπε ιανίε νεδ ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ  

.όρεν ιρήτοπ ανέ υομ ερέΦ)Α  

.υοσ αιγόλ ατ ςιεχέσορπ αΝ)Β  

)C .υοσ αιγόλ ατ ςιεχέσορπ νεΔ  

)D .οιρύα νυοθρέ ςωσΊ  

 

 7 ajteyP  

:ητεθνύσ ιανίε νεδ ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ  

.ιενίγαναξ αθ άιτωφ ,όρεν ,ηγ ,ςαρέΑ)Α  

.ανέ νανιγέ ιοπωρθνά ιακ αμώχ ιακ ςερτέΠ)Β  

)C ιΚ  .ςυοτ άρετφ ατ ναξίονα ιολεγγά ιο  

D .ςύταλπ ιακ ςύρκαμ ιανίε ςομόρδ Ο)  

 



 ajteyP 8 

:ασυουέρετυεδ ιανίε ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ  

ωγύεφ ιακ)Α  

ωγύεφ άλλα)Β  

)C ωγύεφ ή  

)D ωγύεφ νατό  

 

 ajteyP 9 

:ασυουέρετυεδ ιανίε νεδ ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ  

 ιακ)Α ωγύεφ  

ωγύεφ ίταιγ)Β  

)C ωγύεφ ετσώ  

)D ωγύεφ νατό  

 

 ajteyP 01  

:ανορχότυατ ιανίε αν ίεροπμ ησατόρπ αιΜ  

ηνέμηξυαπε ιακ ητεθνύσ ιακ)Α  

ηνέμηξυαπε ιακ ήλπα ιακ)Β  

)C ςήπιλλε ιακ ήλπα ιακ  

)D ήλπα ιακ ςήπιλλε ιακ ητεθνύσ ιακ  

 

 ajteyP 1  1  

 ιεύελισαβ ςοιλή Ο« ησατόρπ νητΣ :εμύορηταραπ »ιενλέγγαραπ ςομήΔ ο ιακ  

ηξατνύσ ήκιτκαταραπ)Α  

ηξατνύσ ήκιτκατοπυ)Β  

)C ηξατνύσ ήκιτεθαραπ  

)D ήκολπμυσ ήκιτοδιπε  

 



 ajteyP 21  

:εμύορηταραπ »ωθάμ αν αθρή υομ αρέταπ νοτ αιΓ« ησατόρπ νητΣ  

ηξατνύσ ήκιτκαταραπ)Α  

ηξατνύσ ήκιτκατοπυ)Β  

)C ξατνύσ ήκιτεθαραπ η 

)D ήκολπμυσ ήκιτοδιπε  

 

 ajteyP 31  

:εμύορηταραπ »νυοτφέπ αικέφυοτν άλλοπ ,ιατεγύοκα ςύραβ ςόχΑ« ησατόρπ νητΣ  

ηξατνύσ ήκιτκαταραπ)Α  

ηξατνύσ ήκιτκατοπυ)Β  

)C ηξατνύσ ήκιτεθαραπ  

)D ήκολπμυσ ήκιτοδιπε  

 

 ajteyP 41  

 ιακ άλλα ,αγολά ’τ αχάνομ ιχό εναγάΦ« ησατόρπ νητΣ :εμύορηταραπ »ςελέσ ςιτ  

ηξατνύσ ήκιτκαταραπ)Α  

ηξατνύσ ήκιτκατοπυ)Β  

)C ηξατνύσ ήκιτεθαραπ  

)D ήκολπμυσ ήκιτοδιπε  

 

 ajteyP 1  5  

:ονεμίεκοπυ οτ »ιεξέρβ αν ιακ ίεροπΜ« ησατόρπ νητΣ  

ιατίεοννε)Α  

αμήρ εμ ιατερέφκε)Β  

)C ησατόρπ ηρηλκόλο αιμ εμ ιατερέφκε  

)D ιεχέ νεδ  

 



 ajteyP 61  

:νατό οχιοτσύσ ιατεγέλ ονεμίεκοπυ οΤ  

ονεμύορογητακ οτ εμ αζίρ αιδί νητ ιεχέ)Α  

αμήρ οτ εμ αζίρ αιδί νητ ιεχέ)Β  

)C ονεμίεκιτνα οτ εμ αζίρ αίδι νητ ιεχέ  

)D ονεμίεκιτνα οτ εμ ιακ αμήρ οτ εμ αζίρ αιδί νητ ιεχέ  

 

 ajteyP 71  

νίε νεδ ςοπωρθνά Ο« ησατόρπ νητΣ :ονεμύορογητακ οτ »ιενχίεδ ιτ,ό ατνάπ ια  

ιατίεοννε)Α  

αμήρ εμ ιατερέφκε)Β  

)C ησατόρπ ηρηλκόλο αιμ εμ ιατερέφκε  

)D όκιτσαισυο εμ ιατερέφκε  

 

 ajteyP 81  

:ονεμύορογητακ οτ »ωτάκ ωνά ενιγέ υοτ ιτίπσ οτ ανυερέ νητ όπΑ« ησατόρπ νητΣ  

αμηρρίπε εμ ιατερέφκε)Α  

αμήρ εμ ιατερέφκε)Β  

)C ησατόρπ ηρηλκόλο αιμ εμ ιατερέφκε  

)D όκιτσαισυο εμ ιατερέφκε  

 

 ajteyP 91  

:ονεμύορογητακ οτ »ανέμσυρκαδ νατή υοτ αιτάμ αΤ« ησατόρπ νητΣ  

αμηρρίπε εμ ιατερέφκε)Α  

ήχοτεμ εμ ιατερέφκε)Β  

)C ησατόρπ ηρηλκόλο αιμ εμ ιατερέφκε  

)D  εμ ιατερέφκε όκιτσαισυο  

 



 02 ajteyP  

 αμήρ οτ ησατόρπ αιοπ εΣ ωνέμ  :όκιτεδνυσ ιανίε νεδ  

.αινόρχ 01 ιακ ώδε αναρίΤ ατσ ωνέΜ)Α  

.ακητσάινφαξ ίταιγ ςοτηλίμα ωνέΜ)Β  

)C .αμαέθ οτ όπα ςοδυανά ανιεμΈ  

)D .ήναφρο ενιεμέ ήρκιμ όπα αίραΜ Η  

 

 12 ajteyP  

 οτ ιατεγέλ όκιτπηλορΠ :ιεζάρφκε υοπ ονεμύορογητακ  

ςοταμήρ υοτ ατητόιδι νητ)Α  

ςοταμήρ υοτ ςαιεγρένε ςητ αμσελέτοπα οτ)Β  

)C ςοταμήρ υοτ ησατσάτακ νητ  

)D ςοταμήρ υοτ οπόρτ νοτ  

 

2 ajteyP 2 

:ςόμσιροιδσορπ ςοτωτπόιομο ιανίε νεδ οιοΠ  

ησεθάραπ η)Α  

ησηγήξεπε η)Β  

)C  ςόκιταμηρογητακ ο ςόμσιροιδσορπ  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε ο  

 

2 ajteyP 3 

 ,αννΆ η εθρΉ« ησατόρπ νητΣ υομ ήφλεδα η :ιανίε αταμμάργ ανοτνέ εμ ηξέλ η »  

ησεθάραπ)Α  

ησηγήξεπε)Β  

)C ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε  

 



2 ajteyP 4 

 ,ολπό ότανυδ ανέ νυοχέ ςενομήτσιπε ιΟ« ησατόρπ νητΣ ηψέκσ ητ  αταμμάργ ανοτνέ εμ ηξέλ η »
:ιανίε  

ησεθάραπ)Α  

ησηγήξεπε)Β  

)C ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε  

 

2 ajteyP 5 

 ςανέ εσαρέΠ« ησατόρπ νητΣ ςορέγ   αταμμάργ ανοτνέ εμ ηξέλ η »ςοπωρθνά :ιανίε  

ησεθάραπ)Α  

ησηγήξεπε)Β  

)C ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε  

 

2 ajteyP 6 

 ιλάφεκ οτ εμ ίεταπρεΠ« ησατόρπ νητΣ ότφυκσ :ιανίε αταμμάργ ανοτνέ εμ ηξέλ η »  

ησεθάραπ)Α  

ησηγήξεπε)Β  

)C ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρογητακ  

)D  ςόκιτεθιπε ςόμσιροιδσορπ  

 

2 ajteyP 7 

 ςεπίε υομ νεΔ« ησατόρπ νητΣ  ηλό :ιανίε αταμμάργ ανοτνέ εμ ηξέλ η »αιεθήλα νητ  

ησεθάραπ)Α  

ησηγήξεπε)Β  

)C ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε  



 

2 ajteyP 8 

 ,ςάιλαφαΡ Ο« ησατόρπ νητΣ ςήτχητυοβ ο υοτ ομσόκ νοτ εζαμύαθ ,   ανοτνέ εμ ηξέλ η »ύοθυβ
:ιανίε αταμμμάργ  

ησεθάραπ)Α  

ησηγήξεπε)Β  

)C ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε  

 

2 ajteyP 9 

 ,εχίε όποκσ ανΈ« ησατόρπ νητΣ ιεχύτιπε αν :ιανίε αταμμάργ ανοτνέ εμ ηξέλ η »  

ησεθάραπ)Α  

ησηγήξεπε)Β  

)C σορπ ςόκιταμηρογητακ ςόμσιροιδ  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε  

 

 ajteyP 03  

:εμ ιατερέφκε νεδ ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε Ο  

ήχοτεμ)Α  

όκιτσαισυο)Β  

)C ησεθόρπ  

)D οτεθίπε  

 

 ajteyP 3  1  

:ησώτπ εσ ύλοπ οιπ ιατεθίτ ςιεσώτπ εμ ςόμσιροιδσορπ ςοτωτπόρετε Ο  

ήκιτσαμονο)Α  

ήκινεγ)Β  

)C  ήκιταιτια  



)D ήκιτηλκ  

 

 ajteyP 23  

:ιανίε ήκινεγ η »ςασσαλάθ ςητ άιλυοπ νασυοθύολοκα ςυοΤ« ησατόρπ νητΣ  

 ςαίξα ςητ)Α  

ςησυελέορπ ςητ)Β  

)C υονέμοχειρεπ υοτ  

)D ςατητόιδι ςητ  

 

 ajteyP 3  3  

:ιανίε ήκινεγ η »υοίλβιβ υοτ ςεδίλεσ ετνέπ εψαργίτνΑ« ησατόρπ νητΣ  

 υολόνυσ υοτ)Α  

ορπ ςητ)Β ςησυελέ  

)C υονέμοχειρεπ υοτ  

)D ςατητόιδι ςητ  

 

 ajteyP 43  

:ιανίε ήκινεγ η »ςανύοραπαπ αμώρχ ναχίε ςητ άλυογάμ αΤ« ησατόρπ νητΣ  

 ςαίξα ςητ)Α  

ςησυελέορπ ςητ)Β  

)C υονέμοχειρεπ υοτ  

)D ςησωίομοραπ ςητ  

 

 ajteyP 53  

 ατσ ιατνοκσίρβ ςαδίρταπ ςητ ίορυορφ ιΟ« ησατόρπ νητΣ :ιανίε ήκινεγ η »αρονύσ  

 ήκινεμιεκιτνα)Α  

ήκινεμεκοπυ)Β  

)C υονέμοχειρεπ υοτ  



)D ςατητόιδι ςητ  

 

 ajteyP 63  

:ιανίε ήκινεγ η »ςαμ νωλό ηψέκσ η ιανίε ήτυΑ« ησατόρπ νητΣ  

 ήκινεμιεκοπυ)Α  

ήκινεμιεκιτνα)Β  

)C υονέμοχειρεπ υοτ  

)D ςησυελέορπ ςητ  

 

 ajteyP 73  

 ίοκιταμηρριπε ιΟ :ιανίε ίομσιροιδσορπ  

 01)Α  

Β 31)  

)C 21  

)D 41  

 

 ajteyP 83  

:ιανίε ίομσιροιδσορπ ίοκιταμηρριπε ιΟ  

 ίοκιτκελονομ)Α  

ίοκιτσαρφιρεπ)Β  

)C ίοκιτσαρφιρεπ ιακ ίοκιτκελονομ  

)D ίοκιτσαρφιρεπ ετύο ,ίοκιτκελονομ ετύο  

 

 ajteyP 3  9  

 »υοτ οβόφ οτ όπα αλό εσηρύτραμ αΤ« ησατόρπ νητΣ :ιανίε ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε ο  

ςαίτια ςητ)Α  

ύοποκσ υοτ)Β  

)C ςοταμσέλετοπα υοτ  



)D υοπόρτ υοτ  

 

 ajteyP 04  

 ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε ο »υοτ ύοιδιαπ υοτ αίρητωσ ητ αιγ εκητσάισυΘ« ησατόρπ νητΣ
:ιανίε  

ςαίτια ςητ)Α  

ύοποκσ υοτ)Β  

)C ςοταμσέλετοπα υοτ  

)D  υοτ υοπόρτ  

 

 ajteyP 14  

:εμ ιατερέφκε νεδ ησηρώχαραπ ή ησωίτνανε ιενίαμησ υοπ ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε Ο  

ςύομσιροιδσορπ ςυοτεθόρπμε)Α  

ςιεσάτορπ ςέκιτηρωχαραπ)Β  

)C ςιεσώτπ  

)D ςέχοτεμ  

 

 ajteyP 42 

:εμ ιατερέφκε νεδ ςάροφανα ςητ ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε Ο  

ήκιταιτια ητεθόρπμε)Α  

ήκινεγ ητεθόρπμε)Β  

)C ήκιταιτια ήλπα  

)D ςιεσάρφ ςέκιταμηρριπε  

 

 ajteyP 34  

:εμ ιατεδόδοπα νεδ ορό ή ησεθόπϋορπ ιενίαμησ υοπ ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε Ο  

ςύομσιροιδσορπ ςυοτεθόρπμε)Α  

ςιεσάτορπ ςέκιτεθοπυ)Β  



)C ςιεσάρφ ςέκιταμηρριπε  

)D έχοτεμ ς 

 

 ajteyP 44  

:εμ ιατεδίδοπα νεδ ύοποκσ υοτ ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε Ο  

ςύομσιροιδσορπ ςυοτεθόρπμε)Α  

ςιεσάτορπ ςέκιλετ)Β  

)C ςιεσώτπ  

)D ςέχοτεμ  

 

 ajteyP 54  

:εμ ιατεδίδοπα νεδ ςαίτια ςητ ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε Ο  

ςιεσάτορπ ςέκιλετ)Α  

 οτ)Β ίταιγ  

)C ςιεσώτπ  

)D ςέχοτεμ  

 

 ajteyP 64  

:εμ ιατεδίδοπα νεδ ύοσοπ υοτ ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε Ο  

ήκιταιτια ητεθόρπμε)Α  

ςιεσάτορπ ςέκιροφανα)Β  

)C ήκιταιτια ητεθόρπμε  

)D ήκιταιτια ήλπα  

 

 ajteyP 74  

 ολονύσ όκιτεθορπ οΤ υοτ οβόφ οτ όπα  :ιανίε »υοτ οβόφ οτ όπα αλό εσηρύτραμ αΤ« ησατόρπ νητσ  

ύοποκσ υοτ ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε)Α  

ςαίτια ςητ ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε)Β  



)C ςοταμσέλετοπα υοτ ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε  

)D υοπόρτ υοτ ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε  

 

 ajteyP 84  

 ολονύσ όκιτεθορπ οΤ αδίρταπ νητ αιγ  υοτ ς  »ςυοτ αδίρταπ νητ αιγ νακητσάισυΘ« ησατόρπ νητσ
:ιανίε  

ύοποκσ υοτ ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε)Α  

ςαίτια ςητ ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε)Β  

)C ςοταμσέλετοπα υοτ ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε  

)D  ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε υοπόρτ υοτ  

 

 ajteyP 94  

 ολονύσ όκιτεθορπ οΤ υομ ήσηλέθ ητ άραπ  :ιανίε »υομ ήσηλέθ ητ άραπ ασηνώφμυΣ« ησατόρπ νητσ  

ύοποκσ υοτ ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε)Α  

ςαίτια ςητ ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε)Β  

)C ςησωίτνανε ςητ ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε  

)D π ςόκιταμηρριπε υοπόρτ υοτ ςόμσιροιδσορ  

 

 ajteyP 05  

 ολονύσ όκιτεθορπ οΤ  ςερέμ ςεγίλ εσ :ιανίε »νύοθωθροιδ αθ αλό ςερέμ ςεγίλ εΣ« ησατόρπ νητσ  

υονόρχ υοτ ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε)Α  

ςαίτια ςητ ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε)Β  

)C ςοταμσέλετοπα υοτ ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε  

)D υοπόρτ υοτ ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε  

 

 ajteyP 15  

 ςόκιταμηρριπε ιανίε νεδ ολονύσ όκιτεθορπ οτ ,ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοπ εΣ
:ςόμσιροιδσορπ  



.άτυα απίε ατ υοσ ονόθφ όπΑ)Α  

.οίλβιβ οίαρω ανέ ορτέΠ νοτσ ασιράΧ)Β  

)C α οτσ υομ όφλεδα νοτ ακητχέδοπυ ίωρπ οΤ .οιμόρδορε  

)D .νύοθωθροιδ αθ αλό ςερέμ ςεγίλ εΣ  

 

 ajteyP 25  

:ονεμίεκιτνα ιανίε νεδ ολονύσ όκιτεθορπ οτ ,ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοπ εΣ  

.άτυα απίε ατ υοσ ονόθφ όπΑ)Α  

.ώρυε 001 ηννάιΓ οτ όπα εσητήΖ)Β  

)C ;αίροφορηλπ ητ ήτυα ςερήπ νοιοπ όπΑ  

)D  οτ εμ ασηνώφμυΣ .αλό εσ υομ ήτνυθυειδ  

 

 ajteyP 35  

 ηξέλ Η ήλλοπ  :ιανίε »αίλοκσυδ ήλλοπ εμ εσηλίμ υοΜ« ησατόρπ νητσ  

ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε)Α  

ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρογητακ)Β  

)C ύοσοπ υοτ ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε  

)D ησεθάραπ  

 

 ajteyP 45  

 ηξέλ Η ςολό   ο ςολό εθρΉ« ησατόρπ νητσ :ιανίε »ςομσόκ  

ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε)Α  

ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρογητακ)Β  

)C ύοσοπ υοτ ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε  

)D ησεθάραπ  

 

 ajteyP 55  

 ολονύσ όκιτεθορπ οΤ  αιφρέδα ’ιγ :ιανίε »αιφέδρα ’ιγ υομ ςυολίφ ςυοτ ωχΈ« ησατόρπ νητσ  



ονεμίεκιτνα)Α  

ονεμύορογητακ)Β  

)C  ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε  

)D ςησιρκγύσ ορό ’Β  

 

 ajteyP 65  

 ολονύσ όκιτεθορπ οΤ  ωζάβαιδ αν άραπ  άραπ ,ωζίαπ αν ορετόσσιρεπ ιεσέρα υοΜ« ησατόρπ νητσ
:ιανίε »ωζάβαιδ αν  

ονεμίεκιτνα)Α  

ονεμύορογητακ)Β  

)C  ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε  

)D ςησιρκγύσ ορό ’Β  

 

 ajteyP 57 

 ολονύσ όκιτεθορπ οΤ  ςύομσιεσ ςυοτ όπα  ςυοτ όπα εκηφάρτσατακ ςοθνυκάΖ Η« ησατόρπ νητσ
:ιανίε »ςύομσιεσ  

ονεμίεκιτνα)Α  

ονεμύορογητακ)Β  

)C  οιτία όκιτηιοπ  

)D ςησιρκγύσ ορό ’Β  

 

 ajteyP 85  

 ολονύσ όκιτεθορπ οΤ  ςυοκρύοΤ ςυοτ εμ  εμ νασημέλοπ ςενηλλΈ ιΟ« ησατόρπ νητσ  »ςυοκρύοΤ ςυοτ
:ιανίε  

ονεμίεκιτνα)Α  

ονεμύορογητακ)Β  

)C  οιτία όκιτηιοπ  

)D ςησιρκγύσ ορό ’Β  

 



 ajteyP 95  

:υοπ αταμήρ ατ ιατνογέλ ατωτπόνοΜ  

ονεμίεκιτνα ανέ νυονρίαπ)Α  

ανεμίεκιτνα ούδ νυονρίαπ)Β  

)C  άκιταβατεμ ιανίε  

)D αταβάτεμα  

 

 ajteyP 06  

 ατ ιατνογέλ ατωτπίΔ :υοπ αταμήρ  

ονεμίεκιτνα ανέ νυονρίαπ)Α  

ανεμίεκιτνα ούδ νυονρίαπ)Β  

)C  άκιταβατεμ ιανίε  

)D αταβάτεμα  

 

ajteyP   16  

 ιερέξ νεδ ςαρέταπ Ο :ονεμίεκιτνα οληλλάτακ οτ εμ ησάρφ ωτάκαραπ νητ ετεσώρηλκολο αΝ
)ησατόρπ( ._________  

αταμμμάργ)Α  

ιεφάργ αν)Β  

)C  υομ όφλεδα νοτ  

)D ανεμόγελ ατ  

 

ajteyP  62 

 εσωδέ ιρόγα οΤ :ονεμίεκιτνα οληλλάτακ οτ εμ ησάρφ ωτάκαραπ νητ ετεσώρηλκολο αΝ
)όκιτσαισυο + ολονύσ όκιτεθορπ( ._________  

αλάπμ νητ ίδιαπ οτσ)Α  

ίδιαπ οτσ αλάπμ νητ)Β  

)C  ίδιαπ οτ αιγ αλάπμ αιμ  



)D αρέτημ ητσ ίδιαπ οτ  

 

ajteyP  63 

 αΝ  εθωινέ νεδ ςανέναΚ :ονεμίεκιτνα οληλλάτακ οτ εμ ησάρφ ωτάκαραπ νητ ετεσώρηλκολο
)ησατόρπ( ._________  

ηπάγα)Α  

ακίανυγ νητ)Β  

)C  υομ όφλεδα νοτ  

)D ενακέ ιτ  

 

ajteyP  64 

 εσελάκαραπ ςήτηγηθακ Ο :ονεμίεκιτνα οληλλάτακ οτ εμ ησάρφ ωτάκαραπ νητ ετεσώρηλκολο αΝ
)ησατόρπ + όκιτσαισυο( ._________  

αταμμμάργ)Α  

ήτητιοφ νοτ ιεψάργ αν)Β  

)C  ιεψάργ αν ήτητιοφ νοτ  

)D ανεμόγελ ατ  

 

ajteyP  65 

 εδίε άροφ ητ ήτυΑ :ονεμίεκιτνα οληλλάτακ οτ εμ ησάρφ ωτάκαραπ νητ ετεσώρηλκολο αΝ
)ησατόρπ + ήχοτεμ ημέμηιοποκιτσαισυο( ._________  

ςητ ονέμηπαγα νοτ ςατνούεροχ)Α  

ςητ ονέμηπαγα νοτ ιεψέροχ αν)Β  

)C  ιεψέροχ αν ςητ ονέμηπαγα νοτ  

)D ςατνούεροχ ςητ ονέμηπαγα νοτ  

 

ajteyP  66 

 νυοζάτεξε αρεμήΣ :ονεμίεκιτνα οληλλάτακ οτ εμ ησάρφ ωτάκαραπ νητ ετεσώρηλκολο αΝ
)όκιτσαισυο + όκιτσαισυο( ._________  



)Α αταμμμάργ ςέτηθαμ ςυοτ  

αταμμάργ ςέτηθαμ ςυοτσ)Β  

)C  ςέτηθαμ ςυοτσ αταμμάργ  

)D ςέτηθαμ ςυοτ αιγ αταμμάργ  

 

ajteyP  67 

 εσητώρ _________  :ονεμίεκιτνα οληλλάτακ οτ εμ ησάρφ ωτάκαραπ νητ ετεσώρηλκολο αΝ
)ησατόρπ + αίμυνωτνα( .________  

νότυα ,ιεπ αθ ιτ)Α  

 ,ςοτυα)Β νότυα αιγ  

)C  ιεπ αθ ιτ ,νοτ  

)D ιεπ αθ ιτ ,ςότυα  

 

ajteyP  68 

 ασητήζ _________  :ονεμίεκιτνα οληλλάτακ οτ εμ ησάρφ ωτάκαραπ νητ ετεσώρηλκολο αΝ
)όκιτσαισυο + αίμυνωτνα( .________  

αρήτπανα νοτ ,υοτ)Α  

αρήτπανα νοτ ,ώγε)Β  

)C  ςιενέμ ύοπ ,ανέσε όπα  

)D  ,ςιενέμ ύοπ ανέσε όπα  

 

ajteyP  69 

:ονεμίεκιτνα ιανίε νεδ ολονύσ όκιτεθορπ οτ ησατόρπ αιοπ εΣ  

.ησηνράπατυα εμ νασημέλοπ ςενηλλΈ ιΟ)Α  

.υοτ ήσαφόπα νητ ςυολό εσ εσωνίοκανΑ)Β  

)C  .ςερίλ εμ ίτυοκ ανέ εσιμέΓ  

)D .ςόχωτφ ενιγέ ςοισύολπ όπΑ  

 



ajteyP 07  

 όκιτεθορπ οτ ησατόρπ αιοπ εΣ :όμσιροιδσορπ όκιταμηρριπε ιανίε νεδ ολονύσ  

.ςιεσάτεξε ςιτ αιγ ώτελεΜ)Α  

.ήνωφ ηνεμάμερτ εμ αιεθήοβ εσητήΖ)Β  

)C .υοτ ησέθ ητ αιενέγυε εμ εσηρώχαραΠ  

)D .ςόχωτφ ενιγέ ςοισύολπ όπΑ  

 

ajteyP 71 

 ησατόρπ νητΣ ιεπέρπ νεδ ιτ,ό ,ςιενάκ αν ιεπέρπ νεΔ  ονεμίεκιτνα οτ , :εμ ιατερέφκε  

ησατόρπ ήκιροφανα ασυούερετυεδ)Α  

ησατόρπ ήκιδιε ασυούερετυεδ)Β  

)C ησατόρπ ήκιτηλυοβ ασυούερετυεδ  

)D ησατόρπ ήκιτσαιοδνε ασυουέρετυεδ  

 

ajteyP 27  

 ησατόρπ νητΣ οιδί οτ ιανίε νεδ ςωπ αέδι νητ εμ εκηθήρογηραΠ :εμ ιατερέφκε ονεμίεκιτνα οτ ,  

ησατόρπ ήκιροφανα ασυούερετυεδ)Α  

ησατόρπ ήκιδιε ασυούερετυεδ)Β  

)C ησατόρπ ήκιτηλυοβ ασυούερετυεδ  

)D ησατόρπ ήκιτσαιοδνε ασυουέρετυεδ  

 

ajteyP 37  

 ησατόρπ νητΣ αταβόρπ ατ ςάλυφ αν αρώτ ωλέθ εσ ώγΕ :εμ ιατερέφκε ονεμίεκιτνα οτ ,  

ησατόρπ ήκιροφανα ασυούερετυεδ)Α  

ησατόρπ ήκιδιε ασυούερετυεδ)Β  

)C ησατόρπ ήκιτηλυοβ ασυούερετυεδ  

)D ησατόρπ ήκιτσαιοδνε ασυουέρετυεδ  

 



ajteyP 74 

 ησατόρπ νητΣ νυοψέλκ εσ ημ εξεσόρΠ :εμ ιατερέφκε ονεμίεκιτνα οτ ,  

ησατόρπ ήκιροφανα ασυούερετυεδ)Α  

ησατόρπ ήκιδιε ασυούερετυεδ)Β  

)C  ασυούερετυεδ ησατόρπ ήκιτηλυοβ  

)D ησατόρπ ήκιτσαιοδνε ασυουέρετυεδ  

 

ajteyP 57  

 ησατόρπ νητΣ ιτάκ εμυολέθ να ιεθάμ αν ελεθΉ :εμ ιατερέφκε ονεμίεκιτνα οτ ,  

ησατόρπ ήκιροφανα ασυούερετυεδ)Α  

ησατόρπ ήκιταμητωρε αιγάλπ ασυούερετυεδ)Β  

)C ησατόρπ ήκιτηλυοβ ασυούερετυεδ  

)D ησατόρπ ήκιτσαιοδνε ασυουέρετυεδ  

 

ajteyP 67  

 νωτωτπόνομ νωτ ησωτπίρεπ νητσ ήκιτηθαπ εσ ςηξατνύσ ςήκιτηγρενε ςητ ήπορτατεμ νητΣ
:νωτάμηρ  

ςήκιτηθαπ ςητ οιτία όκιτηιοπ ιατενίγ ςήκιτηγρενε ςητ ςόμσιροιδσορπ ο)Α  

ιοπ ιατενίγ ςήκιτηγρενε ςητ ονεμίεκιτνα οσεμμέ οτ)Β ςήκιτηθαπ ςητ οιτία όκιτη  

)C ςήκιτηθαπ ςητ οιτία όκιτηιοπ ιατενίγ ςήκιτηγρενε ςητ ονεμίεκιτνα οσεμά οτ  

)D ςήκιτηθαπ ςητ οιτία όκιτηιοπ ιατενίγ ςήκιτηγρενε ςητ ονεμίεκοπυ οτ  

 

ajteyP 77  

 νωτ ησωτπίρεπ νητσ ήκιτηθαπ εσ ςηξατνύσ ςήκιτηγρενε ςητ ήπορτατεμ νητΣ  νωτωτπόνομ
:νωτάμηρ  

ςήκιτηθαπ ςητ οιτία όκιτηιοπ ιατενίγ ςήκιτηγρενε ςητ ςόμσιροιδσορπ ο)Α  

ςήκιτηθαπ ςητ ονεμίεκοπυ ιατενίγ ςήκιτηγρενε ςητ ονεμίεκιτνα οτ)Β  

)C ςήκιτηθαπ ςητ οιτία όκιτηιοπ ιατενίγ ςήκιτηγρενε ςητ ονεμίεκιτνα οτ  



)D κιτηγρενε ςητ ονεμίεκοπυ οτ ςήκιτηθαπ ςητ ονεμίεκιτνα ιατενίγ ςή  

 

ajteyP 87  

:νωτάμηρ νωτωτπίδ νωτ ησωτπίρεπ νητσ ήκιτηθαπ εσ ςηξατνύσ ςήκιτηγρενε ςητ ήπορτατεμ νητΣ  

ςήκιτηθαπ ςητ οιτία όκιτηιοπ ιατενίγ ςήκιτηγρενε ςητ ςόμσιροιδσορπ ο)Α  

π ιατενίγ ςήκιτηγρενε ςητ ονεμίεκιτνα οσεμμέ οτ)Β ςήκιτηθαπ ςητ οιτία όκιτηιο  

)C ςήκιτηθαπ ςητ ονεμίεκοπυ ιατενίγ ςήκιτηγρενε ςητ ονεμίεκιτνα οσεμά οτ  

)D ςήκιτηθαπ ςητ οιτία όκιτηιοπ ιατενίγ ςήκιτηγρενε ςητ ονεμίεκιτνα οσεμά οτ  

 

ajteyP 97  

νωτ ησωτπίρεπ νητσ ήκιτηθαπ εσ ςηξατνύσ ςήκιτηγρενε ςητ ήπορτατεμ νητΣ  :νωτάμηρ νωτωτπίδ  

ςήκιτηθαπ ςητ οιτία όκιτηιοπ ιατενίγ ςήκιτηγρενε ςητ ςόμσιροιδσορπ ο)Α  

ςήκιτηθαπ ςητ οιτία όκιτηιοπ ιατενίγ ςήκιτηγρενε ςητ ονεμίεκιτνα οσεμμέ οτ)Β  

)C ςήκιτηθαπ ςητ οιτία όκιτηιοπ ιατενίγ ςήκιτηγρενε ςητ ονεμίεκιτνα οσεμμέ οτ  

)D  οσεμμέ οτ οτηλβάτεμα ιενέμ ονεμίεκιτνα  

 

ajteyP 08  

 νωτωτπόνομ νωτ ησωτπίρεπ νητσ ήκιτηγρενε εσ ςηξατνύσ ςήκιτηθαπ ςητ ήπορτατεμ νητΣ
:νωτάμηρ  

ςήκιτηγρενε ςητ ονεμίεκιτνα ιατενίγ ςήκιτηθαπ ςητ ονεμίεκοπυ οτ)Α  

οιτία όκιτηιοπ ιατενίγ ςήκιτηθαπ ςητ ονεμίεκιτνα οσεμμέ οτ)Β  ςήκιτηγρενε ςητ  

)C ςήκιτηγρενε ςητ οιτία όκιτηιοπ ιατενίγ ςήκιτηθαπ ςητ ονεμίεκιτνα οσεμά οτ  

)D ςήκιτηγρενε ςητ οιτία όκιτηιοπ ιατενίγ ςήκιτηθαπ ςητ ονεμίεκοπυ οτ  

 

ajteyP 18  

 νωτωτπόνομ νωτ ησωτπίρεπ νητσ ήκιτηγρενε εσ ςηξατνύσ ςήκιτηθαπ ςητ ήπορτατεμ νητΣ
ηρ :νωτάμ  

ςήκιτηγρενε ςητ ονεμίεκιτνα ιατενίγ ςήκιτηθαπ ςητ ςόμσιροιδσορπ ο)Α  



ςήκιτηγρενε ςητ ονεμίεκοπυ ιατενίγ ςήκιτηθαπ ςητ οιτία όκιτηιοπ οτ)Β  

)C ςήκιτηγρενε ςητ ονεμίεκιτνα οσεμά ιατενίγ ςήκιτηθαπ ςητ οιτία όκιτηιοπ οτ  

)D  ςήκιτηθαπ ςητ οιτία όκιτηιοπ οτ ςήκιτηγρενε ςητ ονεμίεκιτνα οσεμμέ ιατενίγ  

 

ajteyP 28  

:νωτάμηρ νωτωτπίδ νωτ ησωτπίρεπ νητσ ήκιτηγρενε εσ ςηξατνύσ ςήκιτηθαπ ςητ ήπορτατεμ νητΣ  

ςήκιτηγρενε ςητ ονεμίεκιτνα οσεμά ιατενίγ ςήκιτηθαπ ςητ ονεμίεκοπυ οτ)Α  

ενίγ ςήκιτηθαπ ςητ ονεμίεκιτνα οσεμμέ οτ)Β ςήκιτηγρενε ςητ οιτία όκιτηιοπ ιατ  

)C ςήκιτηγρενε ςητ οιτία όκιτηιοπ ιατενίγ ςήκιτηθαπ ςητ ονεμίεκιτνα οσεμά οτ  

)D ςήκιτηγρενε ςητ ονεμιέκιτνα οσεμμέ ιατενίγ ςήκιτηθαπ ςητ ονεμίεκοπυ οτ  

 

ajteyP 38  

 νητσ ήκιτηγρενε εσ ςηξατνύσ ςήκιτηθαπ ςητ ήπορτατεμ νητΣ :νωτάμηρ νωτωτπίδ νωτ ησωτπίρεπ  

ςήκιτηγρενε ςητ ονεμίεκιτνα ιατενίγ ςήκιτηθαπ ςητ ςόμσιροιδσορπ ο)Α  

ςήκιτηγρενε ςητ οιτία όκιτηιοπ ιατενίγ ςήκιτηθαπ ςητ ονεμίεκιτνα οσεμμέ οτ)Β  

)C ςήκιτηγρενε ςητ οιτία όκιτηιοπ ιατενίγ ςήκιτηθαπ ςητ ονεμίεκιτνα οσεμά οτ  

)D τ ςήκιτηγρενε ςητ ονεμίεκιτνα οσεμμέ ιατενίγ ςήκιτηθαπ ςητ ονεμίεκιτνα ο  

 

8 ajteyP 4 

ηξατνύσ ήκιτηγρενε ιεχέ νεδ ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ : 

.όμσαβεσ εμ οκίΝ νοτ ναζιπώτεμιτνα ιολΌ)Α  

.ςανένακ ιατεχένα νητ νεδ υοτ ήσραπέ νηΤ)Β  

)C  ςυοτσ αταμήθηοβ ιατνονίΔ .ςύοχωτφ  

)D .ςαμ όλακσάδ οτ νατσαμόβεσ ςηξάτ ςητ ςέτηθαμ ιο ιολΌ  

 

8 ajteyP 5 

ηξατνύσ ήκιτηγρενε ιεχέ νεδ ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ : 

.αμσανχέτ οτ νακηθφήλιτνα ίορθχε ιΟ)Α  



.άνπακ ατ νακητσάγρεξεπε ςετάγρε ιΟ)Β  

)C .ςυοτάνυδα ςυοτ ιατνούελλατεμκε ίορυχσι ιΟ  

)D .ομενά όρυχσι νοτ όπα νακηθώζιρεξ αρτνέδ αΤ  

 

8 ajteyP 6 

ηξατνύσ ήκιτηθαπ ιεχέ νεδ ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ : 

.οιλή νοτ όπα αρογήργ ύλοπ εσωιλέ ςογάπ Ο)Α  

.ςανένακ ιατεχένα νητ νεδ υοτ ήσραπέ νηΤ)Β  

)C .ομώ όιξεδ οτσ αρίαφσ αιμ όπα εκηθώβαΛ  

)D  ςοίεθ Ο .ςυολό εσ ςότηπαγα νατή ςογρώιΓ ο ,υομ  

 

8 ajteyP 7 

ηξατνύσ ήκιτηθαπ ιεχέ νεδ ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ : 

.υομ ςίενογ ςυοτ ιαμοβέΣ)Α  

.ινόιχ εμ ανέμσαπεκσ ιανίε άνυοβ αΤ)Β  

)C .ομώ όιξεδ οτσ αρίαφσ αιμ όπα εκηθώβαΛ  

)D εσ ςότηπαγα νατή ςογρώιΓ ο ,υομ ςοίεθ Ο  .ςυολό  

 

8 ajteyP 8 

οιτία όκιτηιοπ οτ ιατεπίελαραπ ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοπ εΣ : 

.υοτ ήτηγηθακ νοτ όπα εκηθήκιδα ςηννάιΓ Ο)Α  

.άνχυσ ιατεζίραθακ αν ιεπέρπ αμωτάπ οΤ)Β  

)C .ομώ όιξεδ οτσ αρίαφσ αιμ όπα εκηθώβαΛ  

)D  εσ ςότηπαγα νατή ςογρώιΓ ο ,υομ ςοίεθ Ο .ςυολό  

 

8 ajteyP 9 

οιτία όκιτηιοπ οτ ιατεπίελαραπ ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοπ εΣ : 

.υοτ ήτηγηθακ νοτ όπα εκηθήκιδα ςηννάιΓ Ο)Α  



.ινόιχ εμ ανέμσαπεξ ιανίε άνυοβ αΤ)Β  

)C .ετσαμόνιρκ ιακ εμυονίρκ ςαμ ιολΌ  

)D .ςυολό εσ ςότηπαγα νατή ςογρώιΓ ο ,υομ ςοίεθ Ο  

 

 ajteyP 09  

οιτία όκιτηιοπ οτ ιατεπίελαραπ ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοπ εΣ : 

.ομενά όρυχσι νοτ όπα νακηθώζιρεξ αρτνέδ αΤ)Α  

.όιρωχ οτ όπα ςίρων εμασήνικεΞ)Β  

)C .νυομόυειετσα νεδ ιτό ςυολό όπα ότπηλιτνα ενιγέ ,άκιλεΤ  

)D  εσ ςότηπαγα νατή ςογρώιΓ ο ,υομ ςοίεθ Ο .ςυολό  

 

 ajteyP 19  

ονεμίεκιτνα ιανίε νεδ ησατόρπ ασυούερετυεδ η ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοπ εΣ : 

.άτυα αλό αιγ ετοπίτ εζιρώνγ εδ ιτό ιατεζίρυχσΙ)Α  

.οιρύα ςιεγύεφ ιτό αθαμΈ)Β  

)C .εμυοσήκιν αθ ιτό ςοιαβέβ ιαμίΕ  

)D .ίεθηλβανα αθ ήμορδκε η ςωπ ιατενίαΦ  

 

 ajteyP 92 

ησηγήξεπε ιανίε νεδ ησατόρπ ασυούερετυεδ η ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοπ εΣ : 

.άτυα αλό αιγ ετοπίτ εζιρώνγ εδ ιτό ιατεζίρυχσΙ)Α  

.ηκιτύεψ εκηθχίεδοπα ,ςονεμύοτηζατακ ο ηθφήλενυσ ιτό ,ησηδίε ήνισεθχ Η)Β  

)C .ςυοτ ςόρετύλακ ιασίε ιτό ,ιασάμυθ αν ότυΑ  

)D .υοτ ςέχρα ςιτσ ςότσιπ ιενίεμ αν ,ασωδέ υοτ ήλυοβμυσ αιΜ  

 

 ajteyP 93 

ονεμίεκοπυ ιανίε νεδ ησατόρπ ασυούερετυεδ η ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοπ εΣ : 

ςήπενυσ ιασίε αν ιεπέρΠ)Α  



.οιρύα ςιεγύεφ ιτό αθαμΈ)Β  

)C .ιστέ ετάλιμ αν ήπορτν ιανίΕ  

)D  η ςωπ ιατενίαΦ .ίεθηλβανα αθ ήμορδκε  

 

 ajteyP 9  4  

ςόμσιροιδσορπ ιανίε νεδ ησατόρπ ασυούερετυεδ η ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοπ εΣ : 

.ιεσάδυοπσ αν υοτ αίμυθιπε νητ ιεσήιοποταμγαρπ αν ερεφάτακ νεΔ)Α  

.νανένακ εσ ετοπίτ ιεπ αν ςίρωχ εγυφΈ)Β  

)C .ιστέ ετάλιμ αν ήπορτν ιανίΕ  

)D Δ .ςυολλά ςυοτ ίεγολοκακ αν οτ όπα ολλά ετοπίτ ιενάκ νε  

 

 ajteyP 95 

ονεμίεκιτνα ιανίε νεδ ησατόρπ ασυούερετυεδ η ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοπ εΣ : 

.ώδε ιρχέμ ιεσάτφ αν ερεφάτακ ςώπ ώροπΑ)Α  

.αταμήρχ ασότ νακήρβ ύοπ οτηγήξενα ιανίΕ)Β  

C  ιτ αέδι ωχέ νεΔ) .ιενάκ αν ιατετφέκσ  

)D .υοτ άιελυοδ ητ εμ ςονέμητσιραχυε ιανίε να ασητώρ νοΤ  

 

 ajteyP 96 

ςαιονγά ςήκιλο ιανίε ησατόρπ ήκιταμητωρε αιγάλπ η ύοπ ετίερβ αν ςυοδόιρεπ ωτάκαραπ ςιτΣ : 

.υοτ ςιεσέθορπ ςέκιταμγαρπ ςιτ ςίενακ εβαλάτακ να ωλλάβιφμΑ)Α  

ύλοπ ωνίαβαλαταΚ)Β  .ςιεθώιν ςώπ άλακ  

)C .εσηθύολοκα εμ εδ ίταιγ ασηρόπΑ  

)D .ησητνάνυσ η ιανίε αρώ ιτ ιατνύομυθ εΔ  

 

 ajteyP 97 

ςαιονγά ςήκιρεμ ιανίε ησατόρπ ήκιταμητωρε αιγάλπ η ύοπ ετίερβ αν ςυοδόιρεπ ωτάκαραπ ςιτΣ : 

.ςοθάλ οιοπάκ ςιενάκ ςωπήμ εξατίοΚ)Α  



 ςώπ οτσωνγά ιανίΕ)Β .αίμονυτσα νητ όπα ιεγύφεξ αν ερεφάτακ  

)C .αιετέπιρεπ ητ ηλτυα ’πα ίονατνωζ εμύογβ αθ να ωρέξ νεΔ  

)D .υοτ ςιεσέθορπ ςέκιταμγαρπ ςιτ ςίενακ εβαλάτακ να ωλλάβιφμΑ  

 

 ajteyP 98 

 αίμυνωτνα ήκιροφανα Η ςοίοπο ο  ιανίε αν ίεροπμ ησεθόρπ όπα ατιεπέ ιατεκσίρβ νατό : 

ονεμίεκιτνα οσεμά)Α  

ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε)Β  

)C ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρογητακ  

)D ονεμίεκιτνα οσεμμέ  

 

 ajteyP 99 

 αίμυνωτνα ήκιροφανα Η ςοίοπο ο  ιανίε αν ίεροπμ ησεθόρπ όπα ατιεπέ ιατεκσίρβ νατό : 

ςόμσιροιδσορπ ςοτεθόρπμε)Α  

ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε)Β  

)C ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρογητακ  

)D ονεμίεκιτνα οσεμά  

 

 ajteyP 001  

ήκιτεθιπε ιανίε ησατόρπ ήκιροφανα η ύοπ ετίερβ αν ςυοδόιρεπ ωτάκαραπ ςιτΣ : 

.ιετφάτνοκσ ιατεζάιβ ςοιοπΌ)Α  

.ηράχ ητ ήτυα ωνάκ υοτ αν ιατιεκόρπ νεδ ,ιεσέλακαραπ εμ να ιακ οσΌ)Β  

)C  ςιενάκ αν ατάματΣ .ιεάτηζ υοσ ιτ ,ό ατνάπ  

)D .ςαμ οίελοχσ οτ όπα νακηθήλβοπα υοπ ςέτηθαμ ιο ιανίε ίοτυΑ  

 

 ajteyP 101  

ηρεθύελε ιανίε ησατόρπ ήκιροφανα η ύοπ ετίερβ αν ςυοδόιρεπ ωτάκαραπ ςιτΣ : 

.ασωδέ υοσ υοπ ςείγηδο ςιτ ήχοσορπ εμ ςιεσήθυολοκα αΝ)Α  



οτ ιελάβ ωχέ ύοπ ιαμάμυθ εΔ)Β  .εσιράχ υομ υοπ οίλβιβ  

)C .αμηθάμ οτσ νυοθλέσορπ αν νασηγρά ςυοσό εσηρώμιτ ςήτηγηθακ Ο  

)D  ούδ αιγ ςαμ οίελοχσ οτ όπα ιεγύφ αθ ,αίροτσΙ νητσ ςαμ ςήτηγηθακ ιανίε υοπ ,υορτέπαπαΠ.κ Ο
.αιεδά ήκιτυεδιαπκε εμ αινόρχ  

 

 ajteyP 01 2 

 ετίερβ αν ςυοδόιρεπ ωτάκαραπ ςιτΣ ήκιτσιροιρεπ ημ ιανίε ησατόρπ ήκιροφανα ήκιτεθιπε η ύοπ : 

.ύονπακ ηκήθοπα εσ ιατεζάγρε υοπ ορτέΠ νοτ υοτ ολίφ οτ ομόρδ οτσ αίαχυτ εσητνάνυΣ)Α  

.ησητίαραπ εσ νασηγήδο νοτ υοπ ςυογόλ ςυοτ ιεζίρωνγ εδ ςίεναΚ)Β  

)C .νυολέθ ιτ νυορέξ υοπ ςυοπώρθνα ςυοτ όπα ιανίΕ  

)D .ςόκιτσιροθακ εξρήπυ ςιεξίλεξε ςείατυελετ ςιτσ εσιτάμαρδαιδ υοπ ςολόρ Ο  

 

 ajteyP 301  

ήκιτσιροιρεπ  ιανίε ησατόρπ ήκιροφανα ήκιτεθιπε η ύοπ ετίερβ αν ςυοδόιρεπ ωτάκαραπ ςιτΣ : 

.ιεγύφαιδ αν άκιλετ ερεφάτακ ςονέμσιλπο νατή υοπ ςήτσηλ Ο)Α  

 υομ υοπ ςείγηδα ιΟ)Β .ςοθάλ ςώλετνε νατή νασωδέ  

)C  ςόνε άιγαλπ νητσ ονέμσιτχ υοπ αρέταπ υοτ όιρωχ οτσ εμυονίαγηπ αννεγύοτσιρΧ εθάΚ
.υοφόλ υονισάρπατακ  

)D  ςιτσ ςέιμηζ ιεσέλακορπ αθ ίωρπ οτ όπα ιετφέπ υοπ ινόιχ όνκυπ οτ ςωπ ιατνύοβοφ ςετόργα ιΟ
.ςειεγρέιλλακ  

 

 ajteyP 401  

καραπ ςιτΣ ήκιταμονο ιανίε ησατόρπ ήκιροφανα η ύοπ ετίερβ αν ςυοδόιρεπ ωτά : 

.αλεθή ετοπό ονωφέλητ ωνρίαπ νοτ αν ασύοροπΜ)Α  

.άνυοβ ανέμσινοιχ ατσ ςοιλή ο ςωπό ,ςητ όπωσόρπ οτ άραχ όπα επμαλΈ)Β  

)C .ύσε ςιελέθ ιτ,ό ςιενάκ αΘ  

)D νεδ άλλα ,ιεχύτεπ αν εσύοροπμ οσό εσηθάπσορΠ  .ερεφάτακ ατ  

 

 ajteyP 01 5 



ήκιταμηρριπε ιανίε ησατόρπ ήκιροφανα η ύοπ ετίερβ αν ςυοδόιρεπ ωτάκαραπ ςιτΣ : 

.ςιεσώληδ ιτ,ό ιασίε αδάλλΕ νητΣ)Α  

.ςιεσύλ ιεκσίρβ ίεθαπσορπ ςοιοπΌ)Β  

)C .ςιελέθ αταμήρχ ασό εράΠ  

)D χ οτ ιενίγ υοσ αν ιατιεκόρπ νεδ ,ςιενέμιπε να ιακ οσΌ .ιρίτα  

 

 ajteyP 01 6 

ήκιλετ ιανίε ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ : 

.ανέμ όπα ηψοπά αιοτέτ ςιεχέ υοπ ιαμάπυΛ)Α  

.ιενάκαναξ οτ νημ αν ,ιεσήρωμιτ νοτ αν επερπΈ)Β  

)C .οίεροφωελ οτ άκιλετ ςεσαχέ ,αρώ ησότ ςίερετσυθακ αν αιΓ  

)D  αν εσηγρά ίταιγ ωσήτωρ νοτ αν αγυφέπΑ .ονέμωμυθ αδίε νοτ ήδιεπε ,ιεσίρυγ  

 

 ajteyP 701  

ήκιγολοιτια ιανίε ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ : 

.ιστέ ιασερέφ υομ αν αιγ ,ίδιαπ όρκιμ ιαμίε νεΔ)Α  

.απιελέ ώγε άλλα ,ιεδ εμ αν εθρΉ)Β  

)C .ςίετσαρυοκεξ αν εσωλπάξ ,ςίρων ςεθρή υοπ αιΜ  

)D  αρεμήσ εμακήθωρνεκγυΣ .ολίφ ονέμηπαγα νανέ εμυοσήμιτ αν αιγ ,ώδε  

 

 ajteyP 801  

ήκιλετ ιανίε ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ : 

.έτοπ εσηβσέ νεδ ομσόκ νοτ ιεσίρυγ αν υοτ ςοθόπ Ο)Α  

.υοσ οίλβιβ οτ ωρέφ αν αγήΠ)Β  

)C .ςωσέμα ςιεψάργ υοτ αν ιεπέρΠ  

)D .ωψέλυοδ αν αθρΉ  

 

 ajteyP 901  



 όπα αιοΠ ήκιτηλυοβ ιανίε ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ : 

.ωσίπ ςιεσίρυγ αν ιεπέρΠ)Α  

.ωψέλυοδ αν αθρΉ)Β  

)C .ιαμοθάκ αν αθρή νεΔ  

)D .αέν ατ ςιεπ υοτ αν υοσ οίεθ οτσ ενιαγήΠ  

 

 ajteyP 011  

ήκιταμητωρε αιγάλπ ιανίε ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ : 

 ιαμίε ίταιγ ωγύφ αν ωλέΘ)Α .ητσωρρά  

.ωσήθηοβ νοτ αν ασύοροπμ νεδ ίταιγ νυομόιρωχονετΣ)Β  

)C .ιεγύφ αν ιελέθ ίταιγ ωρέξ νεΔ  

)D .ςαμ ίσην οτ ύλοπ ιεσέρα ςαμ ίταιγ ,ιρίακολακ οτ αρυογίσ εμύοθφεκσιπε ςασ αΘ  

 

 ajteyP 111  

ήκιγολοιτια ιανίε ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ : 

 ίταιγ ιαμέιτωρανΑ)Α .ςιεσήτωρε ςιτ ςέτυα ςελό ενακέ υομ  

.υοτ ςενύθυε ςιτ έτοπ ιενάβμαλανα νεδ ίταιγ ωνίαβαλατακ νεΔ)Β  

)C .ιεγύφ αν ιελέθ ίταιγ ωρέξ νεΔ  

)D .ςαμ ίσην οτ ύλοπ ιεσέρα ςαμ ίταιγ ,ιρίακολακ οτ αρυογίσ εμύοθφεκσιπε ςασ αΘ  

 

 ajteyP 211  

ίε ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ ήκινορχ ιαν : 

 ςοιοπάκ ,ςηλόπ ςητ ορτνέκ οτσ ομόρδ οτσανχύσυλοπ εσ ασύοταπρεπ ώνε ,ιρέμησεμ οτ ςεθΧ)Α
.ατνάστ ητ εξαπρά υομ ςοτσωνγά  

.ηράχ ητ ήτυα ωσήτηζ υοτ αν ασύοροπμ αθ ,ίεθωκαστ εμαχίε νεδ νΑ)Β  

)C  αθ ,ωσήλιμ υοτ αν ιακ ωσήτνανυσ νοτ αν ασύοροπμ αΝ .ησηγήξεραπ ήρεβοφ η ήτυα νατόνυλ  

)D .ιεσίσαφοπα ωχέ υοπ ότυα ωνάκ αθ ώγε ,ςίενωφαιδ ετίε ςίενωφμυσ ετίΕ  

 



 ajteyP 311  

ήκιτεθοπυ ιανίε ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ : 

υοσ ορόγηκιδ οτ ςίετυελυοβμυσ αν αρετύλακ ιανίε ,αιεγρένε ετοπήδαιοπο εσ ςιεσήρωχορπ νιρΠ)Α . 

 υοπ ίσην οτσ άιταμ αίατυελετ αιμ αξιρέ ,ινάμιλ οτ όπα νατόνυρκαμοπα οίολπ οτ ςώθαΚ)Β
.ασωλάγεμ ιακ ακηθήννεγ  

)C .οιτάμωδ οτ όπα ωξέ ωλάγβ εσ αν ώτσακγανα αθ ,αίρασαφ ςιενάκ αμΆ  

)D  ιακ υοτ αιγόλ ατ εψεδρέπμ υοτ ςοχγά οτ όπα ,ιεσήλιμ αν υοτ άριεσ η εθρή ναΣ  ιτ ερεξή νεδ
.εγελέ  

 

 ajteyP 11 4 

ονορχότυατ οτ νυονώληδ ςιεσάτορπ ςέκινορχ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ : 

.αυερίεγαμ υοπ αρώ νητ ςοταμύερ ήποκαιδ ενιγΈ)Α  

.αταμήθαμ ατ υοτ αλό ιεσώιελετ ςαλοίκ εχίε ,ωσίρυγ αν υοπσΏ)Β  

)C .ιεσήτεριαχοπα εμ αν εθρή ,ιεγύφ νιρΠ  

)D  ύοφΑ  υοπ ιτίπσ οτ άκιλετ εκήρβ ,ύοιρωχ υοτ αικάκοσ άνετσ ατσ αρώ ήτεκρα αιγ εκηθήναλπιρεπ
.ενχαψέ  

 

 ajteyP 511  

ονορχόρετορπ οτ νυονώληδ ςιεσάτορπ ςέκινορχ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ : 

.αυερίεγαμ υοπ αρώ νητ ςοταμύερ ήποκαιδ ενιγΈ)Α  

 ςαλοίκ εχίε ,ωσίρυγ αν υοπσΏ)Β .αταμήθαμ ατ υοτ αλό ιεσώιελετ  

)C .ονέμεγαμ ιακ όληπωισ ενεμέραπ οιρήταορκα οτ ,εσύολιμ οσΌ  

)D  υοπ ιτίπσ οτ άκιλετ εκήρβ ,ύοιρωχ υοτ αικάκοσ άνετσ ατσ αρώ ήτεκρα αιγ εκηθήναλπιρεπ ύοφΑ
.ενχαψέ  

 

 ajteyP 611  

 οτ νυονώληδ ςιεσάτορπ ςέκινορχ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ ονορχόρετσυ : 

.αυερίεγαμ υοπ αρώ νητ ςοταμύερ ήποκαιδ ενιγΈ)Α  

.αταμήθαμ ατ υοτ αλό ιεσώιελετ ςαλοίκ εχίε ,ωσίρυγ αν υοπσΏ)Β  



)C .ονέμεγαμ ιακ όληπωισ ενεμέραπ οιρήταορκα οτ ,εσύολιμ οσΌ  

)D τ εκήρβ ,ύοιρωχ υοτ αικάκοσ άνετσ ατσ αρώ ήτεκρα αιγ εκηθήναλπιρεπ ύοφΑ  υοπ ιτίπσ οτ άκιλε
.ενχαψέ  

 

 ajteyP 711  

 οτ εμ ιατνογάσιε υοπ ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ αν αιγ  ήκιλετ ιανίε : 

.ςιεσάτεξε ςιτσ εκηθφίρροπα ,ιεπέρπ οσό ιεζάβαιδ ημ αν αιγ ,υομ ςόφρεδα Ο)Α  

.ομόρδ οτ ιεσάχ ημ αν αιγ ,ευεδόνυσ ηΤ)Β  

)C  ,ςοτηόνα οσότ ιανίε νεΔ .νυούεδϊοροκ νοτ ιτό ιενίαβαλατακ νημ αν αιγ  

)D .αιεχένυσ ετσαμόζινασαβ ςίεμε ,υοσ άκιδ αλό ςιελέθ ατ αν αιΓ  

 

 ajteyP 811  

 οτ εμ ιατνογάσιε υοπ ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ αν αιγ  ήκιγολοιτια ιανίε : 

 νυοθάμ αν αιγ ,οίελοχσ οτσ νυονίαγηπ άιδιαπ αΤ)Α .αταμμάργ  

.ομόρδ οτ ιεσάχ ημ αν αιγ ,ευεδόνυσ ηΤ)Β  

)C .νυούεδϊοροκ νοτ ιτό ιενίαβαλατακ νημ αν αιγ ,ςοτηόνα οσότ ιανίε νεΔ  

)D .αιεχένυσ ετσαμόζινασαβ ςίεμε ,υοσ άκιδ αλό ςιελέθ ατ αν αιΓ  

 

 ajteyP 911  

 οτ εμ ιατνογάσιε υοπ ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ αν αιγ  ήκιταμσελετοπα ιανίε : 

.ςιεσάτεξε ςιτσ εκηθφίρροπα ,ιεπέρπ οσό ιεζάβαιδ ημ αν αιγ ,υομ ςόφρεδα Ο)Α  

.ομόρδ οτ ιεσάχ ημ αν αιγ ,ευεδόνυσ ηΤ)Β  

)C .νυούεδϊοροκ νοτ ιτό ιενίαβαλατακ νημ αν αιγ ,ςοτηόνα οσότ ιανίε νεΔ  

)D  ςίεμε ,υοσ άκιδ αλό ςιελέθ ατ αν αιΓ .αιεχένυσ ετσαμόζινασαβ  

 

 ajteyP 1 02  

 οτ εμ ιατνογάσιε υοπ ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ ιγ a ίτ  ήκιταμητωρε αιγάλπ ιανίε : 

.ωθρέ αθ να ωρέξ νεΔ)Α  



.ετεσέλακσορπ εμ να ωθρέ αΘ)Β  

)C .ςεσύοτωρ αθ εδ ςεζαβάιδ νΑ  

)D .αμέθ οτ άλακ ςιεσάτεξε να αιεθήλα νητ ςιερβ αΘ  

 

 ajteyP 121  

οιτία όκιτηιοπ ιανίε ολονύσ όκιτεθορπ οτ ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοπ εΣ : 

.ιολίφ ιοτσιρώχα νανιγέ νακητσίρωνγ υοπ ετότ όπΑ)Α  

.οιλή νοτ όπα εσωιλέ ςογάπ Ο)Β  

)C .ησωνάγρο ήκακ νητ αιγ ςονέμσιρυενκε οιρδένυσ οτ όπα εσηρώχοπα ςόγρυοπυ Ο  

)D  εκήγΒ .ήκαλυφ ητ όπα  

 

 ajteyP 221  

ςέθαποληλλα οσέμ ιανίε αμήρ οτ ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοπ εΣ : 

.ιατνύορογητακοληλλα ιοχονέ ιΟ)Α  

.ιτάβερκ οτσ ιαμούαπανΑ)Β  

)C .υομ ότυαε νοτ ιαμούελυοβμυΣ  

)D .αιλέπμα’τ νυοψάκσ υομ αν αλαβΈ  

 

 ajteyP 321  

 ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοπ εΣ ςέθαποτυα οσέμ ιανίε αμήρ οτ ςιεσάτορπ : 

.ιατνύορογητακοληλλα ιοχονέ ιΟ)Α  

.ιτάβερκ οτσ ιαμούαπανΑ)Β  

)C .υομ ότυαε νοτ ιαμούελυοβμυΣ  

)D .αιλέπμα’τ νυοψάκσ υομ αν αλαβΈ  

 

 ajteyP 421  

όκιμανυδ οσέμ ιανίε αμήρ οτ ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοπ εΣ : 

 ιοχονέ ιΟ)Α .ιατνύορογητακοληλλα  



.ιτάβερκ οτσ ιαμούαπανΑ)Β  

)C .υομ ότυαε νοτ ιαμούελυοβμυΣ  

)D .αιλέπμα’τ νυοψάκσ υομ αν αλαβΈ  

 

 ajteyP 21 5 

οσεμάιδ οσέμ ιανίε αμήρ οτ ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοπ εΣ : 

.ιατνύορογητακοληλλα ιοχονέ ιΟ)Α  

.ιτάβερκ οτσ ιαμούαπανΑ)Β  

)C .υομ ότυαε νοτ ιαμούελυοβμυΣ  

)D .αιλέπμα’τ νυοψάκσ υομ αν αλαβΈ  

 

 ajteyP 21 6 

 ησατόρπ νητΣ εμυοσάιτνεβυοκ αθ ,ονόρχ ογίλ ωρβ νΑ εμύορηταραπ , : 

υονέμοχεδνε υοτ ήκιτκατοπυ)Α  

ύοτημυθιπε υοτ ήκιτκατοπυ)Β  

)C ήκιτκατοπυ ήκιτπερτορπ  

)D ήκιτκατοπυ ήκιτηρωχαραπ  

 

 ajteyP 721  

 ησατόρπ νητΣ ιενέγ ςα αμήνμ αρτέπ εθάΚ εμύορηταραπ , : 

υονέμοχεδνε υοτ ήκιτκατοπυ)Α  

ύοτημυθιπε υοτ ήκιτκατοπυ)Β  

)C ήκιτκατοπυ ήκιτπερτορπ  

)D ήκιτκατοπυ ήκιτηρωχαραπ  

 

 ajteyP 821  

 ησατόρπ νητΣ Α ότυα ιατενίγ αθ ετόπ ιρχέμ εμύοδς εμύορηταραπ , : 

 υοτ ήκιτκατοπυ)Α υονέμοχεδνε  



ύοτημυθιπε υοτ ήκιτκατοπυ)Β  

)C ήκιτκατοπυ ήκιτπερτορπ  

)D ήκιτκατοπυ ήκιτηρωχαραπ  

 

 ajteyP 921  

 ησατόρπ νητΣ ησύλ ηλλά ιακ ίεθερβ ςΑ εμύορηταραπ , : 

υονέμοχεδνε υοτ ήκιτκατοπυ)Α  

ύοτημυθιπε υοτ ήκιτκατοπυ)Β  

)C ήκιτκατοπυ ήκιτπερτορπ  

)D  ήκιτηρωχαραπ ήκιτκατοπυ  

 

 ajteyP 031  

 ησατόρπ νητΣ υομ ήχυε νητ ετεχέ αΝ εμύορηταραπ , : 

 ήκιτκατοπυ ήκιτεχυε)Α  

 ήκιτκατοπυ ήκιτηνυδ)Β  

)C ήκιτκατοπυ ήκιταμηροπα  

)D ήκιτκατοπυ ήκιγολοναθιπ  

 

 ajteyP 131  

 ησατόρπ νητΣ αιενέγυε όπα ενακ‘ οτ ,ςιεπ αν ότυΑ εμύορηταραπ , : 

 ήκιτκατοπυ ήκιτεχυε)Α  

 ήκιτκατοπυ ήκιτηνυδ)Β  

)C ήκιτκατοπυ ήκιταμηροπα  

)D ήκιτκατοπυ ήκιγολοναθιπ  

 

 ajteyP 231  

 ησατόρπ νητΣ ιατενίγ ιτ εμύοδ αν αιΓ εμύορηταραπ , : 

 ήκιτκατοπυ ήκιτεχυε)Α  



 ήκιτκατοπυ ήκιτηνυδ)Β  

)C ήκιτκατοπυ ήκιταμηροπα  

)D ήκιτκατοπυ ήκιγολοναθιπ  

 

 ajteyP 331  

 ησατόρπ νητΣ οιρύα ωθρέ ςωσΊ εμύορηταραπ , : 

 ήκιτκατοπυ ήκιτεχυε)Α  

 ήκιτκατοπυ ήκιτηνυδ)Β  

)C ήκιτκατοπυ ήκιταμηροπα  

)D ήκιτκατοπυ ήκιγολοναθιπ  

 

 ajteyP 431  

 ησατόρπ νητΣ υοσ αιγόλ ατ ςιεχέσορπ αΝ εμύορηταραπ , : 

 ήκιτκατοπυ ήκιτεχυε)Α  

 ήκιτκατοπυ ήκιτκατσορπ)Β  

)C ήκιτκατοπυ ήκιταμηροπα  

)D ήκιτκατοπυ ήκιγολοναθιπ  

 

 ajteyP 531  

 ησατόρπ νητΣ ιτίπσ οτσ αρογήργ ενιαγήΠ ιενίαμησ ήκιτκατσορπ η , : 

 ήγατσορπ)Α  

 ήπορτορπ)Β  

)C ησυερόγαπα  

)D ησηλκάραπ  

 

 ajteyP 631  

 ησατόρπ νητΣ αίφαργοθρο νητσ ετεχέσορπ αΝ , ιενίαμησ ήκιτκατσορπ η : 

 ήγατσορπ)Α  



 ήπορτορπ)Β  

)C ησυερόγαπα  

)D ησηλκάραπ  

 

 ajteyP 731  

 ησατόρπ νητΣ ιστέ ετεζάνωφ ηΜ ιενίαμησ ήκιτκατσορπ η , : 

 ήγατσορπ)Α  

 ήπορτορπ)Β  

)C ησυερόγαπα  

)D ησηλκάραπ  

 

 ajteyP 31 8 

 ησατόρπ νητΣ ηράχ ητ υομ ενάΚ ιενίαμησ ήκιτκατσορπ η , : 

 ήγατσορπ)Α  

 ήπορτορπ)Β  

)C ησυερόγαπα  

)D ησηλκάραπ  

 

 ajteyP 931  

 ησατόρπ νητΣ ωδ όπα ωξό νοτσ ενιαγήΠ ιενίαμησ ήκιτκατσορπ η , : 

 ήχυε)Α  

 ησηρώχαραπ)Β  

)C αίσαμικοδοπα  

)D αιεγρένε ηνοτνέ  

 

 ajteyP 041  

 ησατόρπ νητΣ ώροφαιδα ,ςιελέθ οσό εζανώΦ ιενίαμησ ήκιτκατσορπ η , : 

 ήχυε)Α  



 ησηρώχαραπ)Β  

)C αίσαμικοδοπα  

)D αιεγρένε ηνοτνέ  

 

 ajteyP 141  

 ησατόρπ νητΣ ήποκορπ ενάκ αρετσΎ ιενίαμησ ήκιτκατσορπ η , : 

 ήχυε)Α  

 ησηρώχαραπ)Β  

)C αίσαμικοδοπα  

)D αιεγρένε ηνοτνέ  

 

 ajteyP 1 24  

 ησατόρπ νητΣ ατρόπ η ιεάπ εσίελκ εξιονΆ ιενίαμησ ήκιτκατσορπ η , : 

 ήχυε)Α  

 ησηρώχαραπ)Β  

)C αίσαμικοδοπα  

)D αιεγρένε ηνοτνέ  

 

 ajteyP 341  

υοπ ήχοτεμ η ιατεγέλ ηνέμμηνυΣ : 

ςησατόρπ ςητ αμήρ οτ εμ ονεμίεκοπυ οιδί οτ ιεχέ)Α  

ςησατόρπ ςητ αμήρ οτ εμ ονεμίεκοπυ οιδί οτ ιεχέ νεδ)Β  

)C ςησατόρπ ςητ αμήρ οτ εμ ονεμίεκιτνα οιδί οτ ιεχέ  

)D ςησατόρπ ςητ αμήρ οτ εμ ονεμίεκιτνα οιδί οτ ιεχέ νεδ  

 

 ajteyP 441  

υοπ ήχοτεμ η ιατεγέλ ητυλόπΑ : 

ςησατόρπ ςητ αμήρ οτ εμ ονεμίεκοπυ οιδί οτ ιεχέ)Α  



ςησατόρπ ςητ αμήρ οτ εμ ονεμίεκοπυ οιδί οτ ιεχέ νεδ)Β  

)C ςησατόρπ ςητ αμήρ οτ εμ ονεμίεκιτνα οιδί οτ ιεχέ  

)D εδ ςησατόρπ ςητ αμήρ οτ εμ ονεμίεκιτνα οιδί οτ ιεχέ ν  

 

 ajteyP 541  

ιανίε αν ίεροπμ νεδ ήχοτεμ Η : 

ήκιτεθιπε)Α  

ήκιταμηρογητακ)Β  

)C ήκιταμηρριπε  

)D ήκιταμονο  

 

 ajteyP 641  

 ησατόρπ νητΣ ςήκαιρυΚ ςηνεμόχρε ςητ ίωρπ οτ ιεσίχρα αθ ήτροιγ Η ιανίε ήχοτεμ η , : 

ήκιτεθιπε)Α  

ήκιταμηρογητακ)Β  

)C ήκινορχ  

)D ήκιπορτ  

 

 ajteyP 741  

 ησατόρπ νητΣ ανεμύοθακ άλακ ατΣ ιανίε ήχοτεμ η , : 

ήκιτεθιπε)Α  

ήκιταμηρογητακ)Β  

)C ήκινορχ  

)D ήκιπορτ  

 

 ajteyP 841  

 ησατόρπ νητΣ ανέμωταμ αρτσά ’τ ιακ όλοθ όναρυο νοτ αδίΕ ιανίε ήχοτεμ η , : 

ήκιτεθιπε)Α  



ήκιταμηρογητακ)Β  

)C ήκινορχ  

)D ήκιπορτ  

 

 ajteyP 41 9 

 ησατόρπ νητΣ ιατεχρέ ιακ ςατνοζίρυφσ ίιρεθ ανέ ατχύν ητ ιεύοκΑ ιανίε ήχοτεμ η , : 

ήκιτεθιπε)Α  

ήκιταμηρογητακ)Β  

)C ήκινορχ  

)D ήκιπορτ  

 

 ajteyP 1 05  

 ησατόρπ νητΣ ςατνώλεγ εγυφέ ιακ ςατνογίαλκ εθρή ςαΜ  ήχοτεμ η , ιανίε : 

ήκιτεθιπε)Α  

ήκιταμηρογητακ)Β  

)C ήκινορχ  

)D ήκιπορτ  

 

 ajteyP 1 15  

ονορχγύσ οτ ιενίαμησ ςέχοτεμ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ : 

.ήχυψ ναβαλέ άιφορτνυσ η ιακ ςάξατεΜ ο άτυα ςατνονίαθαΜ)Α  

.ητόπσεΔ υοτ ιρέχ οτ εσηλίφ ατανόγ ατσ ςατνοτφέΠ)Β  

)C  οτ άνχυσ ςατνώτελεΜ .αρετύλακ ιενίαθαμ οτ ίδιαπ οτ αμηθάμ  

)D .ιεσήνυκσορπ αν εγήπ ίεκε ςατνονάτΦ  

 

 ajteyP 1 25  

ονορχόρετορπ οτ ιενίαμησ ςέχοτεμ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ : 

.υοσ ηψέκσ η ήτσωσ ιανίε ήκιγολ ητσ ηνέμσισαΒ)Α  



.νακηθάβυοβ ήμγιτσ αιμ αιγ αέν ατ ςατνογύοκΑ)Β  

)C άτυα ςατνώτελεΜ  .ότσωσ οτ νασωβίρκαξε αταμήτηζ ατ  

)D .άλακ εμύοονατακ οτ ογρέ ανέ ςέροφ ςέλλοπ ςατνοζάβαιΔ  

 

 ajteyP 153 

 ησατόρπ νητΣ ιεγύφ αν εκητσάκγανα αταμήρχ αιπ ςατνοχέ νηΜ ιανίε ήχοτεμ η , : 

ήκιγολοιτια)Α  

ήκιτεθοπυ)Β  

)C ήκινορχ  

)D ήκιπορτ  

 

 ajteyP 154 

 ησατόρπ νητΣ ςιεχέρΤ  ημ ιακ ςατνολέθ υοτ ίζαμ ιανίε ήχοτεμ η , : 

ήκιγολοιτια)Α  

ήκιτεθοπυ)Β  

)C ήκιταμωιτνανε  

)D ήκιπορτ  

 

 ajteyP 155 

 ησατόρπ νητΣ ιεσήταματσ αθ ςατνολέθ ημ ςατνολέΘ ιανίε ήχοτεμ η , : 

ήκιγολοιτια)Α  

ήκιτεθοπυ)Β  

)C ήκιταμωιτνανε  

)D ήκιπορτ  

 

 ajteyP 156 

 ησατόρπ νητΣ ατρόπ η εξιονά άτυα ςατνογέΛ ιανίε ήχοτεμ η , : 

ήκιγολοιτια)Α  



ήκιτεθοπυ)Β  

)C ήκιταμωιτνανε  

)D ήκινορχ  

 

 ajteyP 157 

ήχοτεμ ήκιπορτ ιεχέ ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ : 

.ςατνώπμυλοκ άιρετσ ιτνανέπα νητσ εσαρέΠ)Α  

.υομ όφλεδα νοτ αδίε ,οίεροφωελ οτ ςατνονέμιρεΠ)Β  

)C .ηλόΠ νητ αιγ εγυφέ ςαρέταπ ο άτυα ςατνονίαθαΜ  

)D .νύοθυεροπ αν ύοπ ατ ςορπ νυοχέ αθ νεδ ορτσάκ οτ ςατνονήφΑ  

 

 ajteyP 158 

ήχοτεμ ήκινορχ ιεχέ ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ : 

.ςατνώπμυλοκ άιρετσ ιτνανέπα νητσ εσαρέΠ)Α  

 νοτ αδίε ,οίεροφωελ οτ ςατνονέμιρεΠ)Β .υομ όφλεδα  

)C .ηλόΠ νητ αιγ εγυφέ ςαρέταπ ο άτυα ςατνονίαθαΜ  

)D .νύοθυεροπ αν ύοπ ατ ςορπ νυοχέ αθ νεδ ορτσάκ οτ ςατνονήφΑ  

 

 ajteyP 159 

ήχοτεμ ήκιγολοιτια ιεχέ ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ : 

.ςατνώπμυλοκ άιρετσ ιτνανέπα νητσ εσαρέΠ)Α  

 οτ ςατνονέμιρεΠ)Β .υομ όφλεδα νοτ αδίε ,οίεροφωελ  

)C .ηλόΠ νητ αιγ εγυφέ ςαρέταπ ο άτυα ςατνονίαθαΜ  

)D .νύοθυεροπ αν ύοπ ατ ςορπ νυοχέ αθ νεδ ορτσάκ οτ ςατνονήφΑ  

 

 ajteyP 1 06  

ήχοτεμ ήκιτεθοπυ ιεχέ ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ : 

.ςατνώπμυλοκ άιρετσ ιτνανέπα νητσ εσαρέΠ)Α  



.υομ όφλεδα νοτ αδίε ,οίεροφωελ οτ ςατνονέμιρεΠ)Β  

)C .ηλόΠ νητ αιγ εγυφέ ςαρέταπ ο άτυα ςατνονίαθαΜ  

)D .νύοθυεροπ αν ύοπ ατ ςορπ νυοχέ αθ νεδ ορτσάκ οτ ςατνονήφΑ  

 

 ajteyP 1 16  

ήχοτεμ ήκιταμωιτνανε ιεχέ ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ : 

 ιτνανέπα νητσ εσαρέΠ)Α .ςατνώπμυλοκ άιρετσ  

.ογρύπ νοτ ωξίρ νοτ αν ασερόπμ νεδ ςατνώσυφ αινόρχ ατνάραΣ)Β  

)C .ηλόΠ νητ αιγ εγυφέ ςαρέταπ ο άτυα ςατνονίαθαΜ  

)D .νύοθυεροπ αν ύοπ ατ ςορπ νυοχέ αθ νεδ ορτσάκ οτ ςατνονήφΑ  

 

 ajteyP 1 26  

 ησατόρπ νητΣ  νοτ νεδ όκιτσην νοτ ςονέμωγαφ Ο ιενίαβαλατακ νασ ιεύεμισηρχ ήχοτεμ η , : 

ονεμίεκιτνα)Α  

ονεμίεκοπυ)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ ςοτεθόρπμε  

 

 ajteyP 163 

 ησατόρπ νητΣ νυορβ αν νυονχάψ ςυονέμαχ ςυοΤ νασ ιεύεμισηρχ ήχοτεμ η , : 

ονεμίεκιτνα)Α  

ονεμίεκοπυ)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D  ςοτεθόρπμε ςόμσιροιδσορπ  

 

 ajteyP 164 

 ησατόρπ νητΣ αρτνέδ ατσ ασεμάνα ιονέμμυρκ εμακήθατΣ νασ ιεύεμισηρχ ήχοτεμ η , : 

ονεμίεκιτνα)Α  



ονεμίεκοπυ)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ ςοτεθόρπμε  

 

 ajteyP 165 

 ησατόρπ νητΣ ανόγυρτ η ίελαλ οιλλάκ ανεμύολαλ ατ αλό ’πΑ  ήχοτεμ η , νασ ιεύεμισηρχ : 

ονεμίεκιτνα)Α  

ονεμίεκοπυ)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ ςοτεθόρπμε  

 

 ajteyP 166 

 ησατόρπ νητΣ απωσόρπ ανέμωλυοθαβ ιακ ανέμμακσ ςετάμεγ ςενόκιΕ νασ ιεύεμισηρχ ήχοτεμ η , : 

ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρογητακ)Α  

ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε  

 

 ajteyP 167 

 ησατόρπ νητΣ ανέμωρυατσ αιρέχ ατ εμ ιατεθάΚ νασ ιεύεμισηρχ ήχοτεμ η , : 

ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρογητακ)Α  

ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε  

 

 ajteyP 168 

 ησατόρπ νητΣ αρέτημ η αρεμήσ ιεάλιμ ανέμηρωχονετΣ νασ ιεύεμισηρχ ήχοτεμ η , : 

ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρογητακ)Α  



ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε  

 

 ajteyP 1 96  

 ησατόρπ νητΣ ιεχέτνα ημόκα ίμροκ υομ ονέμσαρυοκ οΤ νασ ιεύεμισηρχ ήχοτεμ η , : 

ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρογητακ)Α  

ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε  

 

 ajteyP 1 07  

 ησατόρπ νητΣ ιτίπσ οτσ εσατφέ άγισ ςατνώταπρεΠ νασ ιεύεμισηρχ ήχοτεμ η , : 

ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρογητακ)Α  

ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε  

 

 ajteyP 1 17  

ησατόρπνητΣ ατχύν ητ ηλό εζανώφ ςονίεκΕ  , νασιεύεμισηρχ αίμυνωτναη : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε  

 

 ajteyP 172 

ησατόρπνητΣ ,άτυα αταμγάρπ ιανίΕ η νασιεύεμισηρχ αίμυνωτνα : 

ονεμίεκοπυ)Α  



ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε  

 

 ajteyP 173 

ησατόρπνητΣ αιοτέτ ωνώκησ εΔ  , νασιεύεμισηρχ αίμυνωτναη : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε  

 

 ajteyP 174 

ησατόρπνητΣ ςενακέ αινώψ άλλοπ ασόΤ  , νασιεύεμισηρχ αίμυνωτναη : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε  

 

 ajteyP 175 

ησατόρπνητΣ ςόκιτηλχονε ιανίε ςοιρύκ ο ςότυΑ  , νασιεύεμισηρχ αίμυνωτναη : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε)Β  

)C ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε  

 

 ajteyP 176 

ησατόρπνητΣ υορίεπΗ ςητ αίετιλοπ η εκηθώναγρο άρητσυα οσόΤ  , νασιεύεμισηρχ αίμυνωτναη : 

ονεμίεκοπυ)Α  



ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε  

 

 ajteyP 177 

ησατόρπνητΣ αιοτέτ αιγ ςελ υομ εΔ  , νασιεύεμισηρχ αίμυνωτναη : 

ςόμσιροιδσορπ ςοτεθόρπμε)Α  

ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε)Β  

)C ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε  

 

 ajteyP 178 

 νεδ αίμυνωτνα ήκιτητκ Η νασ ίεθετ αν ίεροπμ : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ησηγήξεπε)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ονεμίεκιτνα  

 

 ajteyP 179 

ησατόρπνητΣ ιατνοχρέ ςαμ ίοκιδ ιΟ  , νασιεύεμισηρχ αίμυνωτνα ήκιτητκη : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ  

 

 ajteyP 1 08  

ησατόρπνητΣ οτ ιανίε ςυοτ όκιΔ  ιτίπσ  , νασιεύεμισηρχ αίμυνωτνα ήκιτητκη : 

ονεμίεκοπυ)Α  



ονεμίεκιτνα)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ  

 

 ajteyP 1 18  

ησατόρπνητΣ ωύεδοξ υομ άκιδ αΤ  , νασιεύεμισηρχ αίμυνωτνα ήκιτητκη : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ  

 

 ajteyP 1 28  

νητΣ ησατόρπ ενακήθαχ ητύολπ ςαμ άκιδ αΤ  , νασιεύεμισηρχ αίμυνωτνα ήκιτητκη : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ  

 

 ajteyP 1 38  

νασ ιανίε ςαίμυνωτνα ςήκιτσιρο ςητ ησήρχ ήνχυσ οιπ Η : 

ςόμσιροιδορπ ςοτεθόρπμε)Α  

ςόμσιροιδορπ ςόκιταμηρριπε)Β  

)C ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε  

 

 ajteyP 1 48  

νασιεύεμισηρχ ,ύοκιτσαισυο υοτ ιακ υορθρά υοτ ύξατεμ ιατεκσίρβ αίμυνωτνα ήκιτσιρο η νατΌ : 

ςόμσιροιδσορπ ςοτεθόρπμε)Α  



ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε)Β  

)C ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε  

 

 ajteyP 1 58  

νασ ίεθετ αν ίεροπμ νεδ αίμυνωτνα ςήθαποτυα Η : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ  

 

 ajteyP 186 

ησατόρπνητΣ υομ ςότυαε ο ιαμίΕ  , νασιεύεμισηρχ αίμυνωτνα ςήθαποτυαη : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ  

 

 ajteyP 1 78  

ησατόρπνητΣ υομ ότυαε νοτ ωσίεπ αν ασύοροπμ νεΔ  , νασιεύεμισηρχ αίμυνωτνα ςήθαποτυαη : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ  

 

 ajteyP 1 88  

ησατόρπνητΣ υοτ ότυαε νοτ όπα ωρύγ ολκύκ ιεσήγρυοιμηδ ιεχΈ  ,  αίμυνωτνα ςήθαποτυαη
νασιεύεμισηρχ : 



ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ  

 

 ajteyP 1 98  

ησατόρπνητΣ ςύοτυα ’πα ανένακ αιγ ατοπίτ ςιερέΞ  ,  αίμυνωτνα ητσιρόαη άνενακ  νασιεύεμισηρχ : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ  

 

 ajteyP 1 09  

ησατόρπνητΣ ώδε ιατεθάκ αν ανένακ ςεδίΕ  , νασιεύεμισηρχ αίμυνωτνα ητσιρόαη : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ  

 

 ajteyP 1 19  

ησατόρπνητΣ ςίενακ ο εθλΉ  ,  αίμυνωτνα ητσιρόαη άνενακ  νασιεύεμισηρχ : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ  

 

 ajteyP 1 29  

ησατόρπνητΣ ιεθλέ νημ αν ςίεναΚ  ,  αίμυνωτνα ητσιρόαη άνενακ  νασιεύεμισηρχ : 



ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ  

 

 ajteyP 1 39  

νασιεύεμισηρχ νεδ άκιρεμ / ςέκιρεμ/ ίοκιρεμ ητσιρόαΗ : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε  

 

 ajteyP 1 49  

ησατόρπνητΣ νανιεμέ ςέκιρεΜ  , νασιεύεμισηρχ αίμυνωτνα ητσιρόαη : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε  

 

 ajteyP 1 59  

ησατόρπνητΣ ςύοκιρεμ εσωτόκΣ  ,  ητσιρόαη νασιεύεμισηρχ αίμυνωτνα : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε  

 

 ajteyP 1 69  

ησατόρπνητΣ αίλβιβ άκιρεμ ςιεσάβαιδ αν ιεπέρΠ  , νασιεύεμισηρχ αίμυνωτνα ητσιρόαη : 



ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε  

 

 ajteyP 1 79  

 αίμυνωτνα ητσιρόαΗ  ιτάκ  νασιεύεμισηρχ νεδ : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ  

 

 ajteyP 198 

 αίμυνωτνα ητσιρόαΗ  εθάκ  νασιεύεμισηρχ νεδ : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε  

 

 ajteyP 1 99  

υοτ άβαχ οτ ιεχέ ςοπωρθνά εθάΚησατόρπνητΣ  , νασιεύεμισηρχ αίμυνωτνα ητσιρόαη : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε  

 

 ajteyP 002  

ησατόρπνητΣ ιενίρκ αν ιερέξ ςανέθαΚ  , νασιεύεμισηρχ αίμυνωτνα ητσιρόαη : 



ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε  

 

 ajteyP 102  

ησατόρπνητΣ ςομσόκ ο ιερέξ νητ άιμεθακ νηΤ  , νασιεύεμισηρχ αίμυνωτνα ητσιρόαη : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε  

 

 ajteyP 02 2 

 αίμυνωτνα ήκιταμητωρε Η ιτ  νασ ιατίειοπομισηρχ νεδ : 

όκιτσαισυο)Α  

οτεθίπε)Β  

)C αμηρρίπε  

)D αμήρ  

 

 ajteyP 302  

ησατόρπνητΣ ιενίαβμυσ ιΤ  , νασιεύεμισηρχ αίμυνωτνα ήκιταμητωρεη : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ  

 

 ajteyP 402  

ησατόρπνητΣ ιανίε ςοιοΠ  ,  ήκιταμητωρεη νασιεύεμισηρχ αίμυνωτνα : 



ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ  

 

 ajteyP 1502  

ησατόρπνητΣ ιανίε ιοσόΠ  , νασιεύεμισηρχ αίμυνωτνα ήκιταμητωρεη : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ  

 

 ajteyP 602  

ησατόρπνητΣ ιανίε ιτ ίοτυΑ  , νασιεύεμισηρχ αίμυνωτνα ήκιταμητωρεη : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ  

 

 ajteyP 702  

ησατόρπνητΣ ναθρή υοπ ιοπωρθνά ιο ιανίε ιοιοΠ  , νασιεύεμισηρχ αίμυνωτνα ήκιταμητωρεη : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ  

 

 ajteyP 802  

ησατόρπνητΣ ιασίε ςοπωρθνά ςήγολ ιΤ  , νασιεύεμισηρχ αίμυνωτνα ήκιταμητωρεη : 



ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ  

 

 ajteyP 902  

ησατόρπνητΣ ύσε ςιελέθ ιΤ  , νασιεύεμισηρχ αίμυνωτνα ήκιταμητωρεη : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ  

 

 ajteyP 012  

ησατόρπνητΣ ςάτηζ νοιοΠ  , νασιεύεμισηρχ αίμυνωτνα ήκιταμητωρεη : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ  

 

 ajteyP 112  

ησατόρπνητΣ ςάτηζ ασόΠ  , νασιεύεμισηρχ αίμυνωτνα ήκιταμητωρεη : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ  

 

 ajteyP 212  

ησατόρπνητΣ ιτίπσ οτ ότυα ιανίε ύοναιοΠ  , νασιεύεμισηρχ αίμυνωτνα ήκιταμητωρεη : 



ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ  

 

 ajteyP 312  

ησατόρπνητΣ ώδε ςεθρή ςέροφ ςεσόΠ  ,  ήκιταμητωρεη νασιεύεμισηρχ αίμυνωτνα : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ  

 

 ajteyP 412  

ησατόρπνητΣ ώδε ςεθρή ίταιΓ  , νασιεύεμισηρχ αίμυνωτνα ήκιταμητωρεη : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ  

 

 ajteyP 512  

ησατόρπνητΣ  ασόπ αιΓ ςεσηλύοπ οτ αταμήρχ  , νασιεύεμισηρχ αίμυνωτνα ήκιταμητωρεη : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ  

 

 ajteyP 612  

ησατόρπνητΣ ασέμ εναχέρτ αλό ,ανεμύοχερτ άρεν ασΌ  , νασιεύεμισηρχ αίμυνωτνα ήκιροφαναη : 



ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε  

 

 ajteyP 712  

ησατόρπνητΣ ήκιρεμΑ νητ αιγ εγυφέ ςοίοπο ο ,ηννάιΓ νοτ νασηίοποδιε ιτό ιατενίαΦ  ,  ήκιροφαναη
νασιεύεμισηρχ αίμυνωτνα : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε  

 

 ajteyP 812  

νητΣ  ησατόρπ ίεκε ιακ ιανίε ,ώδε ιανίε ςόριακ ιτ,Ό  , νασιεύεμισηρχ αίμυνωτνα ήκιροφαναη : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε  

 

 ajteyP 912  

ησατόρπνητΣ ηξυνάτακ η ιανίε ησότ ,αιεβάλυε η ιανίε ησΌ  , νασιεύεμισηρχ αίμυνωτνα ήκιροφαναη : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε  

 

 ajteyP 022  



ησατόρπνητΣ ςιενρίαπ ασότ ,ςιελέθ ασΌ  , νασιεύεμισηρχ αίμυνωτνα ήκιροφαναη : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε  

 

 ajteyP 122  

ησατόρπνητΣ  ιτ,Ό ενριαπέ οτ,ενιδέ υοτ  , νασιεύεμισηρχ αίμυνωτνα ήκιροφαναη : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε  

 

 ajteyP 222  

ησατόρπνητΣ αλέ ,ςιελέθ αρώ αιοπΌ  , νασιεύεμισηρχ αίμυνωτνα ήκιροφαναη : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε  

 

 ajteyP 322  

ησατόρπνητΣ ιελέθ νοιοπό αιγ ήτχιονα ιανίε ατρόπ Η  , νασιεύεμισηρχ αίμυνωτνα ήκιροφαναη : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ςόμσιροιδσορπ ςοτεθόρπμε  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε  

 

 ajteyP 422  



ησατόρπνητΣ  ωχέ νεδ ,ςεσηλόμ ασό αιΓ ησηρρίτνα  , νασιεύεμισηρχ αίμυνωτνα ήκιροφαναη : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ςόμσιροιδσορπ ςοτεθόρπμε)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε  

 

 ajteyP 522  

αίμυνωτνα ήκιπωσορπ ιεχράπυ νεδ ησατόρπ αιοπ εΣ : 

.ςυοτ άταμήρχ ατ ωσίπ νασωδέ ςυοΤ)Α  

;υομ αίλβιβ ατ ςελαβέ ύοΠ)Β  

)C .εσηίοποδιε ςαμ ςασ ίδιαπ οΤ  

)D .αμμάργ ελιετσέ ςαμ ςαμ ςόφλεδα Ο  

 

 ajteyP 622  

:ησέθ νυονρίαπ νεδ ογόλ οτσ άκιτημθιρα αΤ  

ςησεθάραπ)Α  

ύομσιροιδσορπ ύοκιτεθιπε)Β  

)C υονέμιεκιτνα  

)D υονέμιεκοπυ  

 

 ajteyP 722  

ησατόρπνητΣ ονέμαθεπ νανέ ’μ ιεζίαπ ςόνατνωζ ςανΈ  ,  οτ νασιεύεμισηρχ όκιτημθιρα : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε  

 

 ajteyP 822  



ησατόρπνητΣ ήτυα αδάμο ηπυτόιδι ηρετύεΔ  , νασιεύεμισηρχ όκιτημθιρα οτ : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε  

 

 ajteyP 922  

ησατόρπνητΣ ατνήνεπ ατ εσητάπ νεδ ημόκΑ  , νασιεύεμισηρχ όκιτημθιρα οτ : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε  

 

 ajteyP 032  

ησατόρπνητΣ αταμήρχ ςεδάιλιχ ςεγίλ εψεδόΞ  , νασιεύεμισηρχ όκιτημθιρα οτ : 

ονεμίεκοπυ)Α  

 ςοτεθόρπμε)Β ςόμσιροιδσορπ  

)C ονεμύορογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε  

 

 ajteyP 132  

ησατόρπνητΣ ςηννάιΓ ο ηξάτ νητσ εκήγβ ςοτώρΠ  , νασιεύεμισηρχ όκιτημθιρα οτ : 

ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρογητακ)Α  

ςόμσιροιδσορπ ςοτεθόρπμε)Β  

)C ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε  

)D  ςόκιτεθιπε ςόμσιροιδσορπ  

 

 ajteyP 232  



ησατόρπνητΣ ςανέθακ ο ώρυε ακέδ όπα ετράπ αΝ  , νασιεύεμισηρχ όκιτημθιρα οτ : 

ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρογητακ)Α  

ςόμσιροιδσορπ ςοτεθόρπμε)Β  

)C ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε  

 

 ajteyP 332  

ησατόρπνητΣ  ςομσόκ ο εσιρύΓ ςέροφ ςιερτ  , νασιεύεμισηρχ όκιτημθιρα οτ : 

ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρογητακ)Α  

ςόμσιροιδσορπ ςοτεθόρπμε)Β  

)C ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε  

 

 ajteyP 432  

 ιο νυονίαβμυσ οιγάλπ εσ ύθυε υογόλ ήπορτατεμ νητ άταΚ .ήτσωσ ιανίε νεδ ησωπύταιδ αιοΠ
ςέγαλλα ωτάκαραπ : 

ιατνοπέρτατεμ ,ςυοτ άμηόν οτ εμ αγολάνα ,ςιεξέλ ςέκιρεμ)Α  

αμμόκ οτ ιχό άλλα ,αίελετ ήλπιδ η ιατεπίελαραπ)Β  

)C νωνόρχ νωτ αίθυολοκα νητ αιγ ςενόνακ ιο ιατνοζόμραφε  

)D άκιγωγασιε ατ ιατνοπίελαραπ  

 

 ajteyP 532  

ησατόρπνητΣ  ιενάκ ςοπώρθνά εθάΚ ηθάλ  ,  ηξέλ η εθάκ  νασιεύεμισηρχ : 

ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρογητακ)Α  

ςόμσιροιδσορπ ςοτεθόρπμε)Β  

)C ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε  

 



 ajteyP 632  

ησατόρπνητΣ υοπώρθνα υοτ ςανώγα ο νατή ςοποκάιδΑ  ,  ηξέλ η ςοποκάιδα  νασιεύεμισηρχ : 

ονεμύορογητακ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε  

)D ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε  

 

 ajteyP 732  

ησατόρπνητΣ υοπώρθνα υοτ ςανώγα ο νατή ςοποκάιδΑ  ,  ηξέλ η υοπώρθνα υοτ  νασιεύεμισηρχ : 

ήκινεμιεκοπυ ήκινεγ)Α  

ήκινεμιεκιτνα ήκινεγ)Β  

)C ςατητόιδι ςητ ήκινεγ  

)D υολόνυσ υοτ ήκινεγ  

 

 ajteyP 832  

ησατόρπνητΣ  άιελυοδ αιγ αθρΉ  ,  ηξέλ η άιελυοδ αιγ  νασιεύεμισηρχ : 

ςαίτια ςητ ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε)Α  

ςοταμσέλετοπα υοτ ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε)Β  

)C ςατητόναθιπ ςητ ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε  

)D  ςόκιταμηρριπε ύοποκσ υοτ ςόμσιροιδσορπ  

 

 ajteyP 932  

 ησατόρπνητΣ  υοτ νώιγρυοτιελ νώκιταμυενπ νωτ ηξυτπάνα νητσ ίελετνυσ αίεδιαπ ηληλλάτακ Η
να  ,υοπώρθ της ηψηλίτνα ς  , της αίσατναφ ς  , της ησίρκ ς  αταμμάργ ανοτνέ εμ ςιεξέλ ιο ,

ύεμισηρχ νυο νασ : 

ονεμύορογητακ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ησεθάραπ  



)D ησηγήξεπε  

 

 ajteyP 042  

 ησατόρπνητΣ  ςω υοτ άτητόιδι νητ εμ νωτνόκσαδιδ νωτ ογολλύσ οτσ ςέτηθαμ ςυοτ εσηπώσορπκΕ
ςηξάτ ςητ ςορδεόρπ  , η ξέλ η ςορδεόρπ  ύεμισηρχ ιε νασ : 

ονεμύορογητακ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ησεθάραπ  

)D ησηγήξεπε  

 

 ajteyP 142  

ησατόρπνητΣ  ησηλκγύσ ητ άταΚ ςαιελέμολο ςητ   ησητήζυσ ηνοτνέ ιακ ήκιδοξειδ όπα άτεμ
 ησεθνύσ αιμ αιγ ησηλκκέ νητ άραπ ςιεψόπα ςεσυονίλκοπα ιο νυονίλκγυσ αν ςώχυτιπενα εκηθήριεχιπε

αμσελέτοπα ςίρωχ εξηλέ ησαίρδενυσ η ,νωεσάτορπ νωτεθίτνα νωτ η,  ξέλ η ςαιελέμολο ςητ  
ύεμισηρχ ιε νασ : 

ήκινεμιεκοπυ ήκινεγ)Α  

ήκινεμιεκιτνα ήκινεγ)Β  

)C ςατητόιδι ςητ ήκινεγ  

)D ςαίτια ςητ ήκινεγ  

 

 ajteyP 242  

ησατόρπνητΣ  όπα άτεμ ςαιελέμολο ςητ ησηλκγύσ ητ άταΚ ήκιδοξειδ   ιακ  ηνοτνέ  ησητήζυσ
 άραπ ςιεψόπα ςεσυονίλκοπα ιο νυονίλκγυσ αν ςώχυτιπενα εκηθήριεχιπε  ησεθνύσ αιμ αιγ ησηλκκέ νητ

αμσελέτοπα ςίρωχ εξηλέ ησαίρδενυσ η ,νωεσάτορπ νωτεθίτνα νωτ αταμμάργ ανοτνέ εμ ςιεξέλ ιο,  
ύεμισηρχ νυο νασ : 

ίομσιροιδορπ ίοκιταμηρριπε)Α  

ίομσιροιδσορπ ίοκιτεθιπε)Β  

)C ίομσιροιδορπ ίοκιταμηρογητακ  

)D ίομσιροιδσορπ ιοτεθόρπμε  

 



 ajteyP 342  

ησατόρπνητΣ  εκηθήριεχιπε ησητήζυσηνοτνέ ιακ ήκιδοξειδ όπα άτεμ ςαιελέμολο ςητ ησηλκγύσ ητ άταΚ
ςώχυτιπενα   νωτ ησεθνύσ αιμ αιγ ησηλκκέ νητ άραπ ςιεψόπα ςεσυονίλκοπα ιο νυονίλκγυσ αν

αμσελέτοπα ςίρωχ εξηλέ ησαίρδενυσ η ,νωεσάτορπ νωτεθίτνα  εμ ηξέλ η, αταμμάργ ανοτνέ  
ύεμισηρχ ιε νασ : 

ςόμσιροιδορπ ςόκιταμηρριπε)Α  

ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε)Β  

)C ςόμσιροιδορπ ςόκιταμηρογητακ  

)D ςόμσιροιδσορπ ςότεθόρπμε  

 

 ajteyP 442  

ησατόρπνητΣ ηνοτνέ ιακ ήκιδοξειδ όπα άτεμ ςαιελέμολο ςητ ησηλκγύσ ητ άταΚ  εκηθήριεχιπε ησητήζυσ
 ησηλκκέ νητ άραπ ςιεψόπα ςεσυονίλκοπα ιο νυονίλκγυσ αν ςώχυτιπενα ησεθνύσ αιμ αιγ   νωτ

αμσελέτοπα ςίρωχ εξηλέ ησαίρδενυσ η ,νωεσάτορπ νωτεθίτνα αταμμάργ ανοτνέ εμ ηξέλ η,  
ύεμισηρχ ιε νασ : 

ςαίτια ςητ ςόμσιροιδορπ ςόκιταμηρριπε)Α  

αμηρριπε)Β ύοποκσ υοτ ςόμσιροιδσορπ ςόκιτ  

)C υονόρχ υοτ ςόμσιροιδορπ ςόκιταμηρριπε  

)D ςησωίτνανε ςητ ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρριπε  

 

 ajteyP 42 5 

ησατόρπνητΣ  ιενέμαραπ ησέχσ Η αιδί η αταμμάργ ανοτνέ εμ ηξέλ η,  ύεμισηρχ ιε νασ : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ονεμίεκιτνα)Β  

)C ησηγήξεπε  

)D ονεμύορογητακ  

 

 ajteyP 42 6 

ησατόρπνητΣ  εκηθήπυτΧ όνυαρεκ όπα αταμμάργ ανοτνέ εμ ηξέλ η,  ύεμισηρχ ιε νασ : 

ςόμσιροιδορπ ςόκιταμηρριπε)Α  



ςόμσιροιδσορπ ςοτεθόρπμε)Β  

)C οιτία όκιτηιοπ  

)D ονεμίεκιτνα οτεθόρπμε  

 

 ajteyP 42 7 

ησατόρπνητΣ  οίλβιβ ανέ εσιράΧ ύοφλεδα υοτ  ςητ  , η αταμμάργ ανοτνέ εμ ηξέλ  ύεμισηρχ ιε νασ : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ήκιτητκ ήκινεγ)Β  

)C ονεμίεκιτνα  

)D ονεμίεκιτνα οτεθόρπμε  

 

 ajteyP 842  

ησατόρπνητΣ  ιανίε ιτίπσ οΤ αρέταπ υοτ  υομ  , αταμμάργ ανοτνέ εμ ηξέλ η  ύεμισηρχ ιε νασ : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ήκιτητκ ήκινεγ)Β  

)C ονεμίεκιτνα  

)D ονεμύορογητακ  

 

 ajteyP 942  

ησατόρπνητΣ ςομερΉ  ςέτηθαμ ςυοτ εκητχέδ ςήτνυθυειδ ο  , αταμμάργ ανοτνέ εμ ηξέλ η  
ύεμισηρχ ιε νασ : 

ονεμίεκοπυ)Α  

ςόμσιροιδσορπ ςόκιτεθιπε)Β  

)C ςόμσιροιδσορπ ςόκιταμηρογητακ  

)D ονεμύορογητακ  

 

 ajteyP 052  

σ νΑ ησατόρπνητ εγαφέ ατάγ Η  , εμυοχέ αθ ,όμσιροιδσορπ οτωτπόιομο νανέ εμυοτέθσορπ : 



.εγαφέ ατάγ ηρύαμ Η)Α  

.εγαφέ ςαίραΜ ςητ ατάγ Η)Β  

)C .ικίτνοπ οτ εγαφέ ατάγ Η  

)D .ιζέπαρτ οτσ εγαφέ ατάγ Η  

 

   EKERG SEHUJG E AIROTSIH  

ajteyP   1  

:ιανίε ήκινηλλεοτωρπ η εσύοταρκιπε αίοπο νητ άτακ ςοδοίρεπ Η  

A) χπ0003 - χπ0002  

B) χπ0041 - χπ003  

C) χπ323 - χμ033  

D) άιλαπ ύλοπ όπα - χπ0003  

 

ajteyP 2 

:ιανίε ήκινηλλε αίαχρα η εσύοταρκιπε αίοπο νητ άτακ ςοδοίρεπ Η  

A) χπ0003 - χπ0002  

B) χπ0041 - χπ003  

C) χπ323 - χμ033  

D) άιλαπ ύλοπ όπα - χπ0003  

 

ajteyP 3 

εσύοταρκιπε αίοπο νητ άτακ ςοδοίρεπ Η  :ιανίε ήνιοκ ήνιρδναξελΑ η  

A) χπ0003 - χπ0002  

B) χπ0041 - χπ003  

C) χπ323 - χμ033  

D) άιλαπ ύλοπ όπα - χπ0003  

 

ajteyP 4 



:ήκινωιασεμ ητσ ιεκήνα νεδ ςυοδόιρεπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ  

A) ήνιοκ ήνιρδναξελα η  

B) ήνιτναζυβ ημιώρπ η  

C) ήνιτναζυβ ηρετσύ η  

D) ήνιτναζυβατεμ η  

 

ajteyP 5 

:οτ όπα ίεταρκιπε ασσώλγ ήκινηλλε αέν Η  

A 0011)  

B 3541)  

C 006)  

D 0081)  

 

ajteyP   6  

:νώσσωλγ νώκϊαπωρυεοδνι νωτ αιενέγοκιο νητσ ιεκήνα νεδ ςεσσώλγ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ  

A) ήκινηλλε η  

B) ήκιναβλα η  

C) ηκικρύοτ η  

D) ήκιλατι η  

 

ajteyP 7 

 ςελλά ςιτ όπα άκιτεροφαιΔ :εχρήπυ ήκινηλλε νητσ ςεσσώλγ ςέκϊαπωρυεοδνι  

A) ητυλόπαήκιποτ η  

B) ητυλόπαήκινεγ η  

C) ητυλόπα ήκιτεριαφα η  

D) ητυλόπα ήκιτοδ η  

 

ajteyP 8 



 ςεσσώλγ εσ νώσσωλγ νώκϊαπωρυεοδνι νωτ ησιρκάιδ Η mutnec   ςεσσώλγ ιακ metas  :ιατεζίρητσ  

A)  νώσσωλγ νωτ νωνωφά νώκιωρεπυ νωτ ησιρκάιδ ητσ mutnec   νώσσωλγ νωτ ανεμόβιρτ ατ όπα
metas  

B) ανωφά άρηχη ατ όπα νωέσαδ νώρηχη νωτ ησιρκάιδ ητσ  

C) α + όργυ ή ονιρρέ εσ νώργυ ιακ νωνιρρέ νώκιτνεηνωφ νωτ ήπορτατεμ νητσ  

D)  εσ νωγγόθφ νώκιωρεπυ ΕΙ νωτ ήπορτατεμ ητσ  όνιτσορπμ εσύοθυολοκα νατό ςύοκιτσιρυσ
νεήνωφ ότσιελκ  

 

ajteyP 9 

:ςότσωσ ιανίε νεδ ςόμσιρο ςοιοΠ  

A) ονιρρέ + α εσ νακηπάρτ ανιρρέ άκιτνεηνωφ ΕΙ ατ ήκιναρϊοδνι νητσ ιακ ήκινηλλε νητΣ  

B)  εσ ιατεζίτμαηχσ ςόμθαβ ςόκιτιρκγυσ ο ήκιναρϊοδνι νητσ ιακ ήκινηλλε νητΣ –  ,ορετ - arat  

C)  ιανίε ηξηλάτακ ήκιταμηρ η ήκιναρϊοδνι νητσ ιακ ήκινηλλε νητΣ –  ,ατ - at  

D) ςοπέ :ςιεξέλ ςένιοκ ναχρήπυ ήκιναρϊοδνι νητσ ιακ ήκινηλλε νητΣ  - sacav ςόνιακ ,  – aynak  άκ  

 

ajteyP 01  

 ςήκινακλαΒ ςητ ςορέμ οιτόν οτσ νωνήλλΕ νωτ οδοθάκ νητ εμ άκιτεχΣ :οτ όπα ςείροφορηλπ εμυοχέ  

A) 11 ο χ.π ανώια  

B) 21 ο χ.π ανώια  

C) 31 ο χ.π ανώια  

D) 41 ο χ.π ανώια  

 

ajteyP 11  

:ςότσωσ ιανίε νεδ ςόμσιρο ςοιοΠ  

A)  Ο ueigroeG  ςενηλλΈ ςυοτ όπα νιρπ νακηβέτακ ίοιρυλλϊοτωρΠ ιτό ιατεχέδ  

B)  Ο  ueigroeG νωλύφ ΕΙ ςαδάμο ςαιμ ηξράπυ νητ εκητχέδ  αταμήτσυσ άκιγολονωφ άκιτεροφαιδ εμ  

C)  Ο snekedniW   ωρύγ ςενηλλΈ ςυοτ όπα νιρπ νακηβέτακ ίογσαλεΠ ιο ιτό ηψοπά νητ εσωπύταιδ
χπ 0002 οτσ  



D)  Ο snekedniW   αν ιεπέρπ ιακ ασσώλγ ήκιγσαλεπ η νατόιλιμ ορώχ όκιδαλλε νοτσ ιτό εκητχέδ
 ςεσσώλγ ςιτσ εκήνα mutnec  

 

ajteyP 21  

 ςητ οίεμηνμ ότπαργ ορετόιαλαπ οτ ,ςήκϊανηκυμοτηρΚ ςητ ησηφάργοτπυρκοπα νητ όπα νιρΠ
:νατνύορωεθ ςήκινηλλΕ  

A) υολύπιΔ υοτ ιτάνακ οτ  

B)  ςέφαργ ςέκιγσαλεπ ιο  

C) νώιμυνοποτ ιακ νωπώσορπ αταμόνο άκιρυλλι άκιρεμ  

D)  ςητ ςεδίκανιπ ςιτσ εκηθέρβ υοπ αμονό ανέ ύοσσωνΚ  

 

ajteyP 31  

:ιατίεγολονορχ υολύπιΔ υοτ ιτάνακ οτ ,ςήκινηλλΕ ςητ οίεμηνμ ότπαργ ορετόιαλαπ οΤ  

A) 7 οτ ο ανώια .χπ  

B) 8 οτ ο ανώια .χπ  

C) 9 οτ ο ανώια .χπ  

D) 01 οτ ο ανώια .χπ  

 

ajteyP 41  

:ιατνύογολονορχ υοπ ςεδίκανιπ ςενιλήπ 001 νακηθέρβ ςενήκυΜ ςιτΣ  

A) 51 οτ ο – 41 ο   ανώια .χπ  

B) 41 οτ ο– 31 ο   ανώια .χπ  

C) 41 οτ ο - 21 ο ανώια .χπ  

D) 01 οτ ο ανώια .χπ  

 

ajteyP 51  

:ςενέμμαργ ςεδίκανιπ ςενιλήπ 001 νακηθέρβ ςενήκυΜ ςιτΣ  

A) Α ήκιμμαρΓ ητσ  



B) Β ήκιμμαρΓ ητσ  

C) οτηβάφλα εσ  

D) οτηβάφλα όκιβαρα εσ  

 

ajteyP 61  

 αιμ νατή Β ήκιμμαρΓ Η :υοπ ήφαργ  

A)  ςέβαλλυσ εσ νατόφαργ  

B) αμητσύσ όκιγολονωφ οτ ονόμ εχίε  

C) οτηβάφλα όνιρεμησ οτ εμ αιδί ιανίε  

D) ίεθηφαργοτπυρκοπα ιεχέ νεδ  

 

ajteyP 71  

:όπα εκηθφάργοτπυρκοπα Β ήκιμμαρΓ Η  

A) νοτ  ueigroeG  

B) οτ  snekedniW  

C) νοτ  yelaH  

D) οτ  sirtneV  

 

ajteyP 18 

 Ο  sirtneV :οτ Β ήκιμμαρΓ νητ εσηφάργοτπυρκοπα  

A 0591)  

B 1591)  

C 2591)  

D 0581)  

 

ajteyP   91  

:Β ςήκιμμαρΓ ςητ αμητσύσ οτΣ :ςότσωσ ιανίε νεδ ςόμσιρο ςοιοΠ  

A) νωτνεήνωφ νωτ ςατητόσοπ ςητ ησιρκάιδ ιατενίγ  



B) νεήνωφ + ονωφμύσ :ςέριεσ εσ ιανίε αταμμάργοβαλλυσ ατ  

C)  ασέμ ,άληψ ατ νυοζίρωχεξ νεδ αέσαδ ιακ  

D) ιατνονώληδ εδ ανωφμύσ άλπιδ ατ  

 

ajteyP 02  

:Β ςήκιμμαρΓ ςητ αμητσύσ οτΣ :ςότσωσ ιανίε νεδ ςόμσιρο ςοιοΠ  

A)  ύξατεμ  + u ,i  ανέ ιατεφάργ φ j 

B) ιατενώληδ αίεσαδ η  

C) νωτνεήνωφ νωτ ςατητόσοπ ςητ ησιρκάιδ ιατενίγ εδ  

D)  ςυογγόθφιδ ςιτσ ι οτ ιατενώληδ εδ  

 

ajteyP 12  

:ιεζίχρα οτηβάφλα εσ ήφαργ Η  

A) 6 οτ ο ανώια  

B) 7 οτ ο ανώια  

C) 8 οτ ο ανώια  

D) 9 οτ ο ανώια  

 

ajteyP 22  

:νυοχέ οτηβάφλα όκινηλλε οτ ιακ όκικινιοφ οΤ :ςότσωσ ιανίε νεδ ςόμσιρο ςοιοΠ  

A) αμήχσ οτσ νωτάμηφαργ νωτ ατητόιομο ηλάγεμ  

B)  νωτ άριεσ αιδί νωτάμηφαργ  

C) αίσαμονο αιδί  

D) αίξα ήκιτηνωφ αιδί νητ ςώβιρκα  

 

ajteyP 23 

:εσ νακηθήμονιξατ νωτήβαφλα ηδίε αροφάιδ αΤ  

A)  ςεδάμο ςιρεσσσέτ  



B)  ςεδάμο ςιερτ εσ  

C) ςεδάμο ούδ εσ  

D) οτηβάφλα ανέ ονόμ εχρήπυ  

 

ajteyP 42  

 νωτ ησημόνιξατ Η :ςότσωσ ιανίε νεδ ςόμσιρο ςοιοΠ  αν ιεροπμ εδ νωτκέλαιδ νώκινηλλε νωίαχρα
:ιτόιδ αιεβίρκα ητυλόπα εμ ιενίγ  

A)  ηξιεμάνα νητ αιεπένυσ ναχίε υοπ ςιεσήνικατεμ ςίεχενυσ εμ ενιγέ νωνήλλΕ νωτ ησυετσάνατεμ Η
νωτκέλαιδ νωτ  

B) ςύομσυθηλπ ςυολλά εμ ήφαπε εσ ναθρή νεδ ςενηλλΈ ιΟ  

C) σιρετωεν νακηθχύτπανΑ οτκελάιδ εθάκ εσ ίομ  

D) ηλλά εσ οτκελάιδ αιμ όπα νωεξέλ ςόμσιεναδ ενιγΈ  

 

ajteyP 52  

 ίεροπμ ιοτκελάιδ ιο ςυοτ ύξατεμ νυοζάισυοραπ υοπ ςετητόιομο ιΟ :ςότσωσ ιανίε νεδ ςόμσιρο ςοιοΠ
:εσ ιατνόλιεφο αν  

A) ςήκινηλλεοτωρΠ ςητ ήχοπε νητ όπα αίεχιοτσ  

B) ςιεσάρδιπε ςειδί  ςυοτκέλαιδ ςεροφάιδ ςιτσ  

C) ηρετσένεγατεμ αιμ εσ υοτκέλαιδ ςάιλπαμ ςαιμ ησηνρά  

D) ςιεξήλεξε ςεληλλάραπ ,αιενάδ  

 

ajteyP 62  

:ςυοτκέλαιδ ςέκιτυδ ςιτσ ιεκήνα νεδ ςυοτκέλαιδ ςιτ όπα αιοΠ  

A) ήκινωι  

B) ήκικωφ  

C) ήνιοκ  

D) ήκιρωδ  

 

ajteyP 72  



 νεδ ςυοτκέλαιδ ςιτ όπα αιοΠ :ςυοτκέλαιδ ςέκιλοτανα ςιτσ ιεκήνα  

A) ήκινωι  

B) ήκιττα  

C) ήκιλοια  

)D ήκιρωδ  

 

2 ajteyP 8 

:ςήνιοΚ ςητ ησάβ ητ ήκιττΑ η ιεσέλετοπα αν οτσ εσελέτνυσ υοπ ςατνογάραπ ςοιρύκ ο ιανίε ςοιοΠ  

A) ανεμίεκ άτπαργ ατσ ονόμ ήτσωνγ ιανίε ήτυα ασσώλγ Η  

B)  ςεσρέΠ ςυοτ ςορπ ησατσίτνα νητσ ολόρ ορετόοιρυκ νοτ εξιαπέ ιακ ιατεσσύτπανα ανήθΑ Η  

C) ςοτκελάιδ ήτσωνγ οιπ η νατή ήκιττΑ Η  

D) οτκελάιδ ητ ήτυα’σ νυοφάργ ςίεφαργγυσ ιοίαχρα ιΟ  

 

ajteyP 92  

:ιατνύορωεθ ήνιοΚ ςητ ιομορδόρπ ιΟ  

αννίροΚ η ιακ νωέρκανΑ ο)Α  

B) ίακλΑ ο ώφπαΣ η ιακ ςο  

C) ςηλέτοτσιρΑ ο ιακ ςατνώφονεΞ ο  

D) ςοραδνίΠ ο ιακ ςολολίχρΑ ο  

 

ajteyP 03  

:νακηθώσ υοπ ςήνιοΚ ςητ ανεμίεκ αμιτύλοπ οιπ ατ ιανίε αιοΠ  

A) αμσά όκιροχ οτ  

B) ςαίλεκιΣ ςητ αίδωμωκ η  

C) Β ήκιμμαρΓ εσ ςεδίκανιπ ιο  

D) υοτπύγιΑ ςητ ιορυπάπ ιο  

 

ajteyP 13  



 Η : ςοτκελάιδ ήνιοΚ  

A) οτκελάιδ αίμ όπα ονόμ εθλήορπ  

B) νωπύτ νώκιτκελαιδ νωρόφαιδ ηλάπ νητ όπα εθλήορπ  

C) ασσώλγ αίαινε ήτσιρωχεξ αιμ νατή  

D) ςοτκελάιδ ηκίσαβ η ιανίε αν ςυοίγολ ςυοτ όπα εκητσίσαφοπα  

 

ajteyP 23  

:ηλάγεμ οιπ νατή ςήνιοΚ ςήκιτσινηλλΕ ςητ ησαρδίπε Η  

A) ήκινιταΛ ητσ  

B) ήκιβαλΣ ητσ  

C) ήκιτιμηΣ ητσ  

D) ήκιδνΙ νητσ  

 

ajteyP 33  

:ησαρδίπε ηλάγεμ οιπ νητ εκητχέδ ήνιοΚ ήκιτσινηλλΕ Η  

A) ήκινιταΛ νητ όπα  

B) ήκιβαλΣ νητ όπα  

C) ήκιτιμηΣ νητ όπα  

D) ήκιδνΙ νητ όπα  

 

ajteyP 43  

:υοτ ςήμκα ςητ οίεμησ οτσ εσατφέ ςόμσικιττΑ Ο  

A)  οτ 2ο ανώια χ.μ  

B) 2 οτ ο ανώια χ.π  

C) 3 οτ ο ανώια χ.μ  

D) 3 οτ ο ανώια χ.π  

 

ajteyP 53  



:ιτό ναζιρήτσοπυ ςέτσικιττα ιΟ  

A) ιατεσσίλεξε αν ιεπέρπ ασσώλγ η  

B) ιατέσσίλεξε αν ιεπέρπ νεδ ασσώλγ η  

C) οισύολπ ύλοπ ιανίε ςασσώλγ ςήκινηλλε ςητ οιγόλιξελ οτ  

D)  ςητ οιγόλιξελ οτ οισύολπ ύλοπ ιανίε νεδ ςασσώλγ ςήκινηλλε  

 

ajteyP 63  

:εκητφάργ ηκήθαιΔ ήνιαΚ Η  

A) ήκινηλλε αέν ητσ  

B) ήκινηλλε αίαχρα νητσ  

C) ήνιοκ ήτπαργ νητσ  

D) ήνιοκ ήκιροφορπ νητσ  

 

ajteyP 73  

:ςαίτιαξε εκηθήγρυοιμηδ αίσσωλγιδ ήτηνχεΤ  

A)  ςήκινηλλε ςαίαχρα ςητ  

B)  ςήνιοΚ ςήνιρδναξελΑ ςητ  

C) ύομσικιττΑ υοτ  

D) ςησαρδίπε ςηνέξ ςητ  

 

ajteyP 83  

:νακηθάχ ιοτκελάιδ ςείαχρα ιΟ  

A)  ςήνιοΚ ςητ αμωλπά οτ εμ  

B) ύομσικιττΑ υοτ αμωλπά οτ εμ  

C) νωεξέλ νωιενάδ νωτ αμωλπά οτ εμ  

D) εκηθήγρυοιμηδ υοπ ςαίσσωλγιδ ςητ ςαίτιαξε  

 

ajteyP 93  



νοτ όπΑ  4ο :ίειοπομισηρχ αίσηλκκε η ανώια χ.μ  

A) ύοαλ υοτ ασσώλγ ητ  

B) ςυοτάρκ υοτ ασσώλγ ητ  

C) ούδ ςιτ ιακ  

D) ςέτυα όπα άιμακ  

 

ajteyP 04  

:όπα ιεζίχρα ήκινηλλε ήκινωιασεμ Η  

A  033) π.χ 

B  033) μ.χ 

C 0011)  

D 3541)  

 

ajteyP  14  

 ήκινηλλε η όναινιτσυοΙ νοτ όπα ιατεζίρωνγανα ετόΠ :ασσώλγ ημησίπε ςω  

A) χ.π 033  

B) χ.μ 033  

C) χ.π 535  

D) χ.μ 535  

 

ajteyP 24  

:οτ ιατενάχ ιακ ιατεζίνολκ ησώτπ ήκιτοδ Η  

A)9ο ανώια  

B) 01 ο ανώια  

C) 11 ο ανώια  

D ανώια ο21  

 

ajteyP 34  



:οδοίρεπ νητ όνιρεμησ οτ εμ οιομό ιατενίγ αμητσύσ όκιτνεηνωφ οΤ  

A)  006 - 0011  

B)  όπα άτεμ 0081 οτ  

C  0011) - 3541  

D 3541) - 0081  

 

ajteyP 44  

:οδοίρεπ νητ ήκιταιτια εμ ιατνοσσάτνυσ ςιεσέθορπ ιο ςελΌ  

A)  006 - 0011  

B) 0081 οτ όπα άτεμ  

C  0011) - 3541  

D 3541) - 0081  

 

ajteyP  45 

 ιακ αίαινε εκηθήρηταιδ νεδ ςηλόΠ ςητ ήνιοΚ Η .ςότσωσ ιανίε νεδ ςόμσιρο ςοιοΠ :ίταιγ ητσαπσάιδα  

A) ησατκέ ηλάγεμ εσ νατόιλιμ  

B) ασσώλγ ήτπαργ ήκιτσινονακ ηπυτόρπ αιμ επιελέ  

C) ατητόνε ήκιταρκ η εκητσάιταμμοκ  

D) αίσσωλγιδ η εχρήπυ  

 

ajteyP 46 

:οτ ιατνύογολονορχ ςήκινηλλΕ ςαέΝ ςητ ςέκιταμμαργ ςετώρπ ιΟ  

A) 0451  

B) 0781  

C) 2261  

D 2361)  

 

ajteyP 74  



3541( ςαίταρκοκρυοΤ ςητ οδοίρεπ νηΤ .ςότσωσ ιανίε νεδ ςόμσιρο ςοιοΠ - :)1281  

A) ήκινεγ η ιατεζίνολκ  

B) ςιεσώτπ ςελλά ςιτ ιακ ιεζίμθυρ ήκιταιτια η  

C) αμητσύσ όκιγολονωφ ανέ ονόμ ιεχράπυ  

D) αίαχρα νητσ ιακ ςωπό ιατνοζίνοτ άκιτσαισυο ατ  

 

ajteyP 84  

 ασσώλγ ήκινηλλε Η :οδοίρεπ νητ άκικρυοτ ιακ άκιλατι αιενάδ εμ ιατεζίτυολπ  

A) ύομσιραθακ υοτ  

B) ύομσικιτομηδ υοτ  

C) ςαίσσωλγιδ ςητ  

D) ςαίταρκοκρυοΤ ςητ  

 

ajteyP 94  

:οδοίρεπ νητ ιατνονάχ ςιεξέλ ςέκινωιασεμ ιΟ  

A) ύομσιραθακ υοτ  

B) ύομσικιτομηδ υοτ  

C) ςαίσσωλγιδ ςητ  

D) ςαίταρκοκρυοΤ ςητ  

 

ajteyP 05  

:οδοίρεπ νητ ιατνύορηταραπ ίομσινεξ ίοκιγολοισαμησ ιΟ  

A) ύομσιραθακ υοτ  

B) ύομσικιτομηδ υοτ  

C) ςαίσσωλγιδ ςητ  

D) ςαίταρκοκρυοΤ ςητ  

 

ajteyP 15  



:ύξατεμ ησύλ ήκιτσαβιβμυσ νασ εκηθήννεγ ασυούεραθακ Η  

A) ύομσικιτομηδ ιακ ύομσιραθακ  

B)  ιακ ύομσικιτομηδ ύομσϊαχρα  

C) ςασσώλγ ςήκιροφορπ ιακ ύομσϊαχρα  

D) ςασσώλγ ςήκιροφορπ ιακ ύομσικιτομηδ  

 

ajteyP 25  

:οτ ςαδάλλΕ ςητ ασυούετωρπ ενιγέ ανήθΑ Η  

A 1281)  

B 3381)  

C 4381)  

D 5381)  

 

ajteyP 35  

:οδοίρεπ νητ ανοτνέ ιατεζΐαχραξε ασυούεραθακ Η  

A 8281) - 0981  

B 8281) - 3381  

C 1281) - 3381  

D 1281) - 0981  

 

ajteyP 45  

:ήδιεπε ιατεζΐαχραξε ασυούεραθακ Η  

A) ςητ νοίτνανε νατή ςόαλ ο  

B) ςητ νοίτνανε νατή ιοπωρθνά ιοιγόλ ιο  

C) αμητσύσ όκιγολονωφ όρεθατσ ανέ εχίε νεδ  

D) ατητόνε ήκιταμμαργ ιακ ήκιγολοκιξελ εχίε νεδ  

 

ajteyP 55  



:ρέπυ νατή ςηράχυΨ ςηννάιΓ Ο  

A)  ςητ ςασυούεραθακ  

B) ςήκιτομηδ ςητ  

C) ςαίσσωλγιδ ςητ  

D) ςήκινηλλε ςαίαχρα ςητ  

 

ajteyP 65  

:ιατίεγολονορχ ήχοπε ήκιτημρο Η  

A 1091) - 7191  

B 0091) - 0291  

C 3091) - 7191  

D 3091) - 0291  

 

ajteyP 75  

:ιατίεγολονορχ ύομσικιτομηδ ύοκιταρκ ήχοπε Η  

A) 1091 - 7191  

B) 0091 - 0291  

C) 7191 - αρεμήσ ςω  

D) 0291 - αρεμήσ ςω  

 

ajteyP 85  

:οτ εκηθύρδι ςολυμΌ ςόκιτυεδιαπκΕ ςογολλύσ ςόκιτσικιτομηδ Ο  

A) 1091  

B) 7191  

C) 3091  

D) 0191  

 

ajteyP 95  



:νατή ςολυμΌ ςόκιτυεδιαπκΕ υογόλλυσ ύοκιτσικιτομηδ υοτ αμητία οΤ  

A) ςασσώλγ ςήκιλοχσ ςω ςήκιτομηδ ςητ ησωρέιθακ η  

B)  ςητ ησοδκέ η ςήκινηλλΕ ςαέΝ ςητ ςήκιταμμαργ  

C)  ήκιτηνωφ ,οιγόλιξελ οτσ ίομσιρετωεν ιο  

D) ήκινιταλ νητ όπα αιενάδ ατ ςώλετνε νυοσήταματσ αν  

 

ajteyP 06  

:οτ ιατεδίδκε ήκιταμμαρΓ ήκινηλλεοεΝ Η  

A 7191)  

B 1491)  

C 8791)  

D 6791)  

 

ajteyP  16  

οΤ  :2891  

A)  ήκινηλλεοεΝ η ιατεδίδκε ήκιταμμαρΓ  

B) αμητσύσ όκινοτονομ οτ αίετιλοΠ νητ όπα εκητσίπσεθ  

C) ανήθΑ νητσ ςαίγολολιφ ιακ ςασσώλγ ΕΝ ςερδέ ιατνούρδι  

D) ςασσώλγ ςήκινηλλε ςητ όκιξελ όκιροτσι ολάγεμ οτ ιατεδίδκε  

 

ajteyP 26  

 νωτ αίροτσι νητ αιγ ςιεξίεδνΕ .ςότσωσ ιανίε νεδ ςόμσιρο ςοιοΠ  νωτάμωιδι νώκινηλλεοεΝ
:νύολετοπα  

A) αταμώιδι άνιρεμησ ατ αιδί ατ  

B) αίεταμμαργ ηπορτόκϊαλ ημιώρπ νητσ ιατνοκσίρβ υοπ ςέροφαιδ ςέκιτκελαιδ  

C) νώκιταμμαργ αιλόχσ  

D) αίπυτυλοπ ήκιγολοφρομ ιακ αΐυφιδ ήκιτηνωφ η  

 



ajteyP 36  

:ςυοτ ςεζίρ ςιτ νυοχέ αταμώιδι άνιρεμησ αΤ  

A) ςυοτκέλαιδ ςείαχρα ςιτσ  

B) ασυούεραθακ νητσ  

C) ήνιοκ ήκινωιασεμ ιακ ήνιρδναξελα νητσ  

D) ήκιτομηδ ητσ  

 

ajteyP 46  

 νοτ εμ ανωφμύΣ bmuhT.A  εμ άκιτυδ ιακ άκιλοτανα εσ ιατνοσσάτατακ αταμώιδι άκινηλλεοεν ατ ,
:ησάβ  

A)  ύοκιλετ υοτ ησηρήταιδ ητ -ν 

B)  ησηρήταιδ ητ ςησηξύα ςήκινορχ ιακ ή ςήκιβαλλυσ  

C) νωτνεήνωφ νωνοτά ςέγαλλα ςιτ  

D) ςαίμυνωτνα ςήκιπωσορπ ςηνοτά ςητ ηξατίπε νητ  

 

ajteyP 56  

:ιανίε αίσαμησ ήκιροτσι ιεχέ υοπ ηράχυΨ υοτ ογρέ οΤ  

A) αλήμ ιακ αδόΡ  

B) υομ ιδίξατ οΤ  

C) αιλύοΖ  

D) ηνάταλπ υοτ οικσί νοτΣ  

 

ajteyP 66  

 Η  ςω ιακ νώκιτσωγανα νωτ ασσώλγ ςω οίελοχσ όκιτομηδ οτσ άροφ ητώρπ αιγ εκήπμ ήκιτομηδ
:οτ ςαίλακσαδιδ οναγρό  

A 7191)  

B 1491)  

C 8791)  



D 6791)  

 

ajteyP  67 

:άκινηλλε αέν ατ ιακ αίαχρα ατσ ασεμάνα όνιοκ ιανίε νεδ αίεχιοτσ ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ  

A)  νωεξέλ νωτ άροφορπ η ςειδί υοπίρεπ νυονέμ  

B) ιοιδί ιατνύορηταιδ ιοπύτ ίοκιταμμαργ ιορετόσσιρεπ ιο  

C) ςιεξέλ ιατνοζίταμηχσ αν νύοθυολοκαξε ησεθνύσ ητσ ιακ ήγωγαραπ νητσ  

D) ησώτπ ήκιταιτια η ιεχέ ησέθ ήκισαβ άκιτσαισυο ατσ  

 

ajteyP  68 

 όνιοκ ιανίε αίεχιοτσ ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ :άκινηλλε αέν ατ ιακ αίαχρα ατσ ασεμάνα  

A) νωγγόθφ νωρετόεν νωτ ησινάφμε η  

B) ςηξέλ ςήτιλκ ςαιμ ςυοπύτ ςυοτ ςυολό εσ νεήνωφ οιδί οτ ιατίερηταιδ αν ησάτ η ιατίερηταραπ  

C) ασυογήλ ητ όπα αρετόληψ νότανυδ οτ οσό ησεθνύσ ητσ υονότ υοτ ησηνίκατεμ η  

D) κιτσαισυο ατσ  ήκιτσαμονο η ιατεζίνοτ υοπό ςιεσώτπ ιο ςελό ιατνοζίνοτ αν ησάτ η ιατίερηταραπ ά
ύοκινε υοτ  

 

ajteyP  69 

:οτ υοίελοχσ ύοκιτομηδ υοτ ασσώλγ ςω ιατενώρειθακ ήκιτομηδ Η  

A 4691)  

B 5691)  

C 6691)  

D 7191)  

 

ajteyP 07  

 ονόμ ιχό ασσώλγ ημησίπε ςω εκηθώρειθακ ήκινηλλεοεν Η  ςησηκίοιδ ητ ιακ άλλα ςησυεδίαπκε ςητ
:οτ  

A 6791)  



B 7791)  

C 8791)  

D 9791)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


