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ekerg nehujg rëp titeths e nimivorp rëp ejteyP  
ëkitenoF  – 05_ijgolonoF  

 
 ςιεσήτωρΕ  ςήκιτηνωφ - ςαίγολονωφ  

 
 1 ajteyP  

[ νωτνεήνωφ νωτ όκιτσιρητκαραχ όνιοκ οτ ιανίε οιοΠ e [ ιακ ] o ;]  
)A  άλυγγορτσ ούδ ατ ιακ ιανίε  
)B  αιθσόρπ ούδ ατ ιακ ιανίε  
)C  ασεμάιδνε ούδ ατ ιακ ιανίε  
)D  άτσιελκ ούδ ατ ιακ ιανίε  

 
 

 
 2 ajteyP  

 νεήνωφ οτ ιεζίρητκαραχ νεδ άκιτσιρητκαραχ ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ ]u[ ; 
)A  όλυγγορτσ  
)B  ότκιονα  
)C   ότσιελκ  
)D  οιθσίπο  

 
 

 
 ajteyP 3 

 ατνεήνωφ αΤ ]i[   ιακ ]e[  :ήδιεπε ςυοτ ύξατεμ νυορέφαιδ  
)A   οτ ]i[   οτ ιακ όλυγγορτσ ιανίε ]e[  οσεμάιδνε  
)B   οτ ]i[   οτ ιακ ότκιονα ιανίε ]e[  ότσιελκ  
)C   οτ ]i[   οτ ιακ οσεμάιδνε ιανίε ]e[   οιθσίπο  
)D   οτ ]i[   οτ ιακ ότσιελκ ιανίε ]e[  οσεμάιδνε  

 
 

 
 4 ajteyP  
 ανωφμύσ αΤ ]p[ , ]b[   :ούδ ατ ιακ ιανίε ςησωρθρά οπότ νοτ ςορπ ςω  
)A  άκιναρυο  
)B  άκιλιεχιδ  
)C   άκιωρεπυ  
)D   άκιτνοδολιεχ  
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 ajteyP 5 

[ ανωφμύσ αΤ l [ ιακ ] r  :ήδιεπε νυορέφαιδ ]  
)A  [ οτ l [οτ ιακ όρηχη ιανίε ] r οχηά ]  
)B  [ οτ l [ οτ ιακ ότσιελκ ιανίε ] r ςέκραιδ ]  
)C  [ οτ l [ οτ ιακ όκιρυελπ ιανίε ] r ςεδώμλαπ ]  
)D  [ οτ l  ιανίε ] [ οτ ιακ ςέβιρτσορπ r ονιρρέ ]  

 
 

 
yP  6 ajte  

ςιτ όπα αιοΠ   ωτάκαραπ  ιεύχσι νεδ ςέχοδκε  ςυογγόθφ ςυοτ αιγ ]m[ , ]n[ ; 
)A  άκιλιεχιδ ούδ ατ ιακ ιανίε  
)B  ήκραιδ ούδ ατ ιακ ιανίε  
)C   ανιρρέ ούδ ατ ιακ ιανίε  
)D  άρηχη ούδ ατ ιακ ιανίε  

 
 

 
 7 ajteyP  

 νωγγόθφ νωτ όκιτσιρητκαραχ όνιοκ οΤ ]k[   ιακ [γ] :ιανίε  
)A αχηά ιανίε ούδ ατ ιακ  
)B ήκραιδ ιανίε ούδ ατ ιακ  
)C ανεμόβιρτ ιανίε ούδ ατ ιακ  
)D άκιωρεπυ ιανίε ούδ ατ ιακ  

 
 

 
 8 ajteyP  

 νωγγόθφ νωτ άροφαιδ η ιανίε αιοΠ ]s[  ιακ  ]z[ ; 
)A  οτ  ]s[   οτ ιακ ονεμόβιρτ ιανίε ]z[   ςέβιρτσορπ  
)B   οτ ]s[   οτ ιακ οχηά ιανίε ]z[  όρηχη  
)C   οτ ]s[   οτ ιακ ότσιελκ ιανίε ]z[   ςέκραιδ  
)D   οτ ]s[   οτ ιακ ονιρρέ ιανίε ]z[  όργυ  

 
 
 

 9 ajteyP  
;άργυ ιανίε ανωφμύσ ατ ηγύεζ ωτάκαραπ ατ όπα οιοπ εΣ  

]s[)A  [ ιακ z  ]  
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]f[)B   ιακ ]v[  
]g[)C   ιακ [γ] 
]l[)D   ιακ ]r[  

 
 
 

 01 ajteyP  
 :ιατενίγ ιατίειοποκιναρυο νατό ]χ[ όκιωρεπυ οΤ  

)A  [ç] 
)B  [h] 
[)C γ] 

]g[)D  
 

 
 

 11 ajteyP  
:ιατνοζίνοτ ςήκινηλλε ςητ ςιεξέλ ιο ςαίβαλλυσιρτ ςητ ομόν οτ εμ ανωφμύΣ  

)A   ςέβαλλυσ ςείατυελετ ςιερτ ςιτ όπα αίμ εσ  
)B  ήβαλλυσ ςολέτ οτ όπα ητίρτ νητσ ονόμ  
)C   ήβαλλυσ ητίρτ νητ όπα ωνάπαραπ  
)D  ητίρτ νητ όπα ςότκε ,ςέβαλλυσ ςιτ ςελό εσ  

 
 

 
 ajteyP 21  

 ηξέλ Η ίδιαπ  :ιατεζάμονο υονότ υοτ ησέθ ητ εμ ανωφμύσ  
)A   ηνοτύξο  
)B  ηνοτύξοραπ  
)C  ηνοτύξραπορπ  
)D  ηνοτύξραπορπορπ  

 
 

 
 ajteyP 31  

 ηξέλ Η ωχέρτ  :ιατεζάμονο υονότ υοτ ησέθ ητ εμ ανωφμύσ  
)A   ηνοτύξο  
)B  ηνοτύξοραπ  
)C  ηνοτύξραπορπ  
)D  ηνοτύξραπορπορπ  
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 ajteyP 1  4  
 ηξέλ Η αιενέγοκιο  :ιατεζάμονο υονότ υοτ ησέθ ητ εμ ανωφμύσ  

)A   ηνοτύξο  
)B  ηνοτύξοραπ  
)C  ηνοτύξραπορπ  
)D  ηνοτύξραπορπορπ  

 
 

 
 ajteyP 51  

οτ ςιεσώτπιρεπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοπ εΣ  υοπ  ;ονότ ιεράπ αν ιεπέρπ νεδ  
)A   .ότσωσ ιανίε νεδ ςελ ύοπ ότυΑ  
)B  ;ώδε ετεθρέ νιρπ ετανέμ ύοΠ  
)C  .εμύοθητνανυσ αθ ύοπ επίε ςαμ εΔ  
)D  !ωέλ ατ υοσ αν ύοΠ  

 
 

 
 ajteyP 61  

οτ ςιεσώτπιρεπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοπ εΣ  ςωπ  ;ονότ ιεράπ αν ιεπέρπ νεδ  
)A  .ωδ ητ αν ςώπ ιακ ςώπ ωνέμιρεΠ  
)B  ;ώδε ιρχέμ ετασάτφ ςώΠ  
)C  .αμηλβόρπ οτ ιεσύλ αθ ςώπ επίε ςαμ εΔ  
)D  .αμηλβόρπ οτ ιεσύλ αθ ςώπ εσωίαβεβαιδ ςαΜ  

 
 

 
 ajteyP 71  

 ςηξέλ ςητ ήφαργατεμ ήκιτηνωφ Η αιτάμ  :ιανίε  
[)A ΄ ajtam ] 
[)B ΄ ]aitam  
[)C ΄ tam aç ] 
[)D ΄ ]aijtam  

 
 
 

 ajteyP 81  
 ςηξέλ ςητ ήφαργατεμ ήκιτηνωφ Η ςόριακ  :ιανίε  
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eq[)A ΄ ]sor  
ek[)B ΄ ]sor  
iak[)C ΄ ]sor  

ec[)D ΄ ]sor  
 

 
 

 ajteyP 91  
 ςηξέλ ςητ ήφαργατεμ ήκιτηνωφ Η ιαμορίαχ  :ιανίε  

[)A ΄ emoreq ] 
[)B ΄ emoreç ] 
[)C χ΄ ]emore  
[)D ΄ ]emoreh  

 
 

 
 ajteyP 02  

 ςηξέλ ςητ ήφαργατεμ ήκιτηνωφ Η ςοιμσόκγαπ  :ιανίε  

ap[)A ΄� ]soimzog  

ap[)B ΄ ]soimzog  
ap[)C ΄γ ]soimzok  

ap[)D ΄� ]soimsok  

 
 

 
 ajteyP 12  

 ςηξέλ ςητ ήφαργατεμ ήκιτηνωφ Η ςοιοπ  :ιανίε  
]soip[)A  
]soiop[)B  

]sojp[)C  
]soçp[)D  

 
 

 
 ajteyP 22  

 ςηξέλ ςητ ήφαργατεμ ήκιτηνωφ Η ςόρεγ  :ιανίε  
ejg[)A ΄ ]sor  

ej[)B ΄ ]sor  
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[)C ΄ ]sorejg  
[)D ΄ ]sorej  

 
 

 
 ajteyP 32  

 ςηξέλ ςητ ήφαργατεμ ήκιτηνωφ Η ςέχυε  :ιανίε  
fe[)A ΄ ]seq  
fe[)B ΄ ]seh  
fe[)C ΄ ]sek  
fe[)D ΄ ]seç  

 
 
 

 ajteyP 42  
 ςηξέλ ςητ ήφαργατεμ ήκιτηνωφ Η ωνώιεγσορπ  :ιανίε  

ijgsorp[)A ΄ ]ono  
sorp[)B ΄ ]onoijg  

)C ijzorp[ ΄ ]ono  
ijgzorp[)D ΄ ]ono  

 
 

 
2 ajteyP 5 

 ςηξέλ ςητ ήφαργατεμ ήκιτηνωφ Η άιτυα  :ιανίε  
fa[)A  ΄ ]açt  
fa[)B  ΄ ]ajt  
ua[)C ΄ ]ait  
ua[)D ΄ ]ajt  

 
 
 

 ajteyP 62  
 ςηξέλ ςητ ήφαργατεμ ήκιτηνωφ Η ςοραδιάγ  :ιανίε  

[)A ΄ ]soradiag  
[)B ΄ ]sorahdiag  
[)C γ΄ ia δ ]sora  
[)D γ΄ ja δ ]sora  
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2 ajteyP 7 

 ςηξέλ ςητ ήφαργατεμ ήκιτηνωφ Η ασσαλάθ  :ιανίε  
[)A θ΄ ]assala  
[)B θa΄ ]assal  
[)C θ΄ ]asala  
[)D θa΄ ]asal  

 
 

 
 ajteyP 82  

 ςηξέλ ςητ ήφαργατεμ ήκιτηνωφ Η  αίριακυε :ιανίε  
ecfe[)A ΄ ]air  
ekfe[)B ΄ ]air  

iakue[)C ΄ ]air  
ekue[)D ΄ ]air  

 
 

 
2 ajteyP 9 

 ςηξέλ ςητ ήφαργατεμ ήκιτηνωφ Η ωνίαγβ  :ιανίε  
[)A ΄ ]onejgv  
[)B ΄ ]onejv  
[)C ΄ ]oniajb  
[)D ΄ ]onejb  

 
 
 

 ajteyP 03  
 ςηξέλ ςητ ήφαργατεμ ήκιτηνωφ Η ωχέρτ  :ιανίε  

[)A ΄ ]ohert  
[)B ΄ ]okert  
[)C ΄ ert χ ]o  
[)D ΄ ]ohkert  

 
 

 
 13 ajteyP  

 ςηξέλ ςητ ήφαργατεμ ήκιτηνωφ Η ςάλεπμ  :ιανίε  
)A eb[ ΄ ]sal  
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epm[)B ΄ ]sal  
[)C ΄ ]salebm  
[)D ΄ ]saleb  

 
 

 
3 ajteyP 2 

:όπα ιατίελετοπα ςογγοθφίδ ςανΈ  
)A    ςέβαλλυσ ςέκινοτιεγ εσ νυοκήνα υοπ ατνεήνωφ ούδ  
)B   ήβαλλυσ αίμ εσ ιατνορέφορπ υοπ ατνεήνωφ ούδ  
)C   νώβαλλυσ νώκινοτιεγ νεήνωφ ανέ ιακ ονωφμύσ ανέ  
)D  ήβαλλυσ αίμ εσ ιατνορέφορπ υοπ ανωφμύσ ούδ  

 
 

 
 33 ajteyP  

 :ιανίε υογγόθφιδ ύοκιτσηρχατακ υοτ νεήνωφ οτώρπ οΤ  
]i[)A  
]e[)B  
]a[)C  
]o[)D  

 
 
 

 43 ajteyP  
 ίομσαυδνυσ ιΟ υα   ιακ υε   ςω ιατνορέφορπ φα   ιακ φε  :νατό αχιοτσίτνα  

)A  νεήνωφ ίεθυολοκα ςύοτυα όπα άτεμ  
)B  τεμ  ονωφμύσ όρηχη ίεθυολοκα ςύοτυα όπα ά  
)C  ονωφμύσ οχηά ίεθυολοκα ςύοτυα όπα άτεμ  
)D  ονωφμύσ ετοπήδοιοπο ίεθυολοκα ςύοτυα όπα άτεμ  

 
 

 
 53 ajteyP  

 ονωφμύσ οΤ σ  ςω ιατερέφορπ ζ :νατό  
)A  νεήνωφ ίεθυολοκα  
)B   ονωφμύσ όρηχη ίεθυολοκα  
)C ονωφμύσ οχηά ίεθυολοκα  
)D  ςογγοθφίδ ίεθυολοκα  
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 63 ajteyP  
 ;ησηζίνυσ εμυοχέ ςιεσώτπιρεπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοπ εΣ  

)A  αιεδά  
)B  ιξάκεδ  
)C  ςυολό ’πα  
)D  ερεφ‘ υομ  

 
 
 

 73 ajteyP  
 ;ηψιλθκέ εμυοχέ ςιεσώτπιρεπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοπ εΣ  

 )A  ούδ - ουδ  
)B   ςοαλόκιΝ - ςαλόκιΝ  
)C    νότυα εσ - νότυα ’σ  
)D   ιασίε ύσε - ιασ‘ ύσε  

 
 

 
 83 ajteyP  

 ;ησερίανυσ εμυοχέ ςιεσώτπιρεπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοπ εΣ  
)A   εριεδέ εμ - εριεδέ ’μ  
)B   νυούοκα - νύοκα  
)C   νότυα όπα - νότυα ’πα  
)D   ιεθρέ αν - ιεθρ‘ αν  

 
 

 
 93 ajteyP  

 ;ησερίαφα εμυοχέ ςιεσώτπιρεπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοπ εΣ  
)A   ούδ - ουδ  
)B   νυούοκα - νύοκα  
)C   νότυα εσ - νότυα ’σ  
)D   ιασίε ύσε - ιασ‘ ύσε  

 
 

 
 04 ajteyP  

 ηξέλ ητσ ιατεζάισυοραπ νωτνέηνωφ ηθάπ ατ όπα οιοΠ ςοιεδά ; 
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)A  ησερίαφα  
)B  ησηζίνυσ  
)C  ηψιλθκέ  
)D  ησερίανυσ  

 
 

 
 14 ajteyP  

 ησωτπίρεπ νητσ ιατεζάισυοραπ νωτνέηνωφ ηθάπ ατ όπα οιοΠ αξιεδ‘ υοτ ; 
)A  ησερίαφα  
)B  ησηζίνυσ  
)C  ηψιλθκέ  
)D  ησερίανυσ  

 
 

 
 24 ajteyP  

 ηξέλ ητσ ιατεζάισυοραπ νωτνέηνωφ ηθάπ ατ όπα οιοΠ ιξάκεδ ; 
)A  ησερίαφα  
)B  ησηζίνυσ  
)C  ηψιλθκέ  
)D  ησερίανυσ  

 
 

 
 34 ajteyP  

;ήποκγυσ νυονίαθαπ ατνεήνωφ ατ ςιεσώτπιρεπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοπ εΣ  
)A   οίρηθ - όιρεθ  
)B   ήφυρκ - ήφροκ  
)C   οτ ερέφ – οτ ’ρέφ  
)D   ανφαξέ - ανφαξά  

 
 

 
 44 ajteyP  

;ήποκοπα νυονίαθαπ ατνεήνωφ ατ ςιεσώτπιρεπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοπ εΣ  
)A   ινόγγε - ινόγγα  
)B   ιράτισ - ιράτσ  
)C   οτ εψόκ – οτ ’ψόκ  
)D   ορυχά - ορεχά  
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 54 ajteyP  

[ ογγόθφ οτ όπα αρετσύ νεήνωφ ίεθυολοκα ηξέλ αίμ εσ νατΌ i  ογγόθφ οτ ή] ]e[  ατνεήνωφ ούδ ατ ,
:ενιγέ ηξέλ ητ ήτυα’Σ .ήβαλλυσ αίμ εσ ίζαμ ιατνορέφορπ αν νύοροπμ  

)A  ησερίαφα  
)B  ησηζίνυσ  
)C  λθκέ ηψι  
)D  ησερίανυσ  

 
 

 
4 ajteyP 6 

:ενιγέ ηξέλ ητ ήτυα’σ ,νεήνωφ ανέ εσ ιατνονώνε ατνεήνωφ άκινοτιεγ ούδηξέλ αίμ εσ νατΌ  
)A  ησερίαφα  
)B  ησηζίνυσ  
)C  ηψιλθκέ  
)D  ησερίανυσ  

 
 

 
 74 ajteyP  

 οτ ετενάχ άνχυσ ,νεήνωφ όπα ιεζίχρα ηθυολόκα η ιακ νεήνωφ εσ ιενώιελετ ηξέλ αίμ νατΌ
 ονεμόνιαφ οΤ .ςοφορτσόπα ιατενώιεμησ υοτ ησέθ ητσ ιακ ςηξέλ ςητώρπ ςητ νεήνωφ όκιλετ

 :ιατεζάμονο ότυα  
)A  ησερίαφα  
)B  ησηζίνυσ  
)C  ηψιλθκέ  
)D  ησερίανυσ  

 
 

 
 84 ajteyP  

μ νατΌ  οτ ετενάχ άνχυσ ,νεήνωφ όπα ιεζίχρα ηθυολόκα η ιακ νεήνωφ εσ ιενώιελετ ηξέλ αί
 ονεμόνιαφ οΤ .ςοφορτσόπα ιατενώιεμησ υοτ ησέθ ητσ ιακ ςηξέλ ςηρετύεδ ςητ νεήνωφ όκιχρα

 :ιατεζάμονο ότυα  
)A  ησερίαφα  
)B  ησηζίνυσ  
)C  ηψιλθκέ  
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)D  ησερίανυσ  
 

 
 

4 ajteyP 9 
 ότυα ονεμόνιαφ οΤ .ανωφμύσ ούδ εσ ασεμάνα νεήνωφ ανέ ιατενάχ ςιεξέλ ςειοπάκ εΣ

 :ιατεζάμονο  
)A  ησερίαφα  
)B  ήποκγυσ  
)C  ήποκοπα  
)D  ησερίανυσ  

 
 

 
5 ajteyP 0 

 οτ ετενάχ ετοπάκ ,ονωφμύσ όπα ιεζίχρα ηθυολόκα η ιακ νεήνωφ εσ ιενώιελετ ηξέλ αίμ νατΌ
ςητ νεήνωφ όκιλετ   ονεμόνιαφ οΤ .ςοφορτσόπα ιατενώιεμησ υοτ ησέθ ητσ ιακ ςηξέλ ςητώρπ

 :ιατεζάμονο ότυα  
)A  ησερίαφα  
)B  ήποκγυσ  
)C  ήποκοπα  
)D  ησερίανυσ  
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ijgolokiskeL  061  
 

ςαίγολοκιξελ ςιεσήτωρΕ  
 
 
  ajteyP 1 

 ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ  :ςησατόρπ ςητ αμηόν οτ ιενώρηλπμυσ ητΣ  ...........................  ςητ
ςερώχ ςιτ ςελό όπα ιοπωσόρπκε ςορέμ ναρήπ ςηύενεΓ -  .Ε.Η.Ο υοτ ηλέμ   

)A  αίλιμονυσ  
)B  ηψεκσάιδνυσ  
)C ησητήζυσ  
)D  ησυελένυσ  

 
 

 
 2 ajteyP  

 :ςησατόρπ ςητ αμηόν οτ ιενώρηλπμυσ ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ ήκινεγ ητΣ ...  .......................
 εκητσίσαφοπα νώτηθαμ νωτ  αιγ υομήδ υοτ ςιεσώληδκε ςιτσ υοίελοχσ υοτ ήχοτεμμυσ η

.νολλάβιρεποτ  
αίλιμονυσ )A  

ηψεκσάιδνυσ )B  
ησητήζυσ )C  
ησυελένυσ )D  

 
 

 
 ajteyP  3 

 :ςησατόρπ ςητ αμηόν οτ ιενώρηλπμυσ ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ  νατνούελλατεμκε άιδιαπ αΤ
 νητ  .ςοταμήθαμ υοτ αρώ νητ οβυρόθ νανακέ ιακ υολάκσαδ υοτ...........................  

ήχοτνα )A  
)B  ήχονα  
)C  ήχοσορπ  
)D  ήχορεπυ  

 
 

 
 4 ajteyP  

 :ςησατόρπ ςητ αμηόν οτ ιενώρηλπμυσ ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ  ςητ ςόρετύλακ ο νατΉ
 νατή ίταιγ άκιτσυμ ατ ςητ αλό νατόυετσιπμε υοτ ιακ ςολίφ . ..........................   

ςοχορέπυ )A  
ςόκιτκεσορπ )B  
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ςοθυμέχε )C  
ςοχοξέ )D  

 
 

  
 ajteyP  5  

ακ νητ εμ ετσώρηλπμυΣ   :οδοίρεπ νητσ όνεκ οτ ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα ηληλλάτ  ςείρογητακ ιΟ
υοτ υοπ  δ .......................... ε  .νύοθατσυε ν  

νυοτπάξε )A  
νυοτπάνυσ )B  

νυοτπάφε )C  
νυοτπάσορπ )D  

 
 

 
  ajteyP  6  

 :οδοίρεπ νητσ όνεκ οτ ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα ηληλλάτακ νητ εμ ετσώρηλπμυΣ  η εκηθήλβανΑ
 νατή αταμύενπ ατ ιακ ησωτάτσανα εσύοταρκιπε ασυοθία νητσ ίταιγ ,ησαίρδενυσ   ...........................  

)A  ανέμμηξε  
)B  ανέμμηνυσ  
)C  άτπανυσ  
)D  ανεμότπαφε  

 
 

 
 7 ajteyP  

 :οδοίρεπ νητσ όνεκ οτ ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα ηληλλάτακ νητ εμ ετσώρηλπμυΣ   ςόρεχυτ νατΉ
 ανέ αζεπάρτ νητ όπα ιεράπ αν εσερόπμ ακ   .οιενάδ ..........................  

οκοτνέ )A  
ορόφοκοτ )B  

οκοτά )C  
οκοτίπε )D  

 
 

 
 8 ajteyP  

 :οδοίρεπ νητσ όνεκ οτ ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα ηληλλάτακ νητ εμ ετσώρηλπμυΣ  αιδίφ αΤ
 εμ ιατνογάραπανα   . ..........................  

αίκοτσυδ )A  
αίκοτοω )B  
αίκοτυε )C  

 αικότοτωρπ )D  
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 9 ajteyP  

 όνεκ οτ ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα ηληλλάτακ νητ εμ ετσώρηλπμυΣ   :οδοίρεπ νητσ
νηΤ   .υομ ιτίπσ οτσ ίζαμ ιολό εμακήτυεζαμ ςάινορχοτωρΠ ςητ..........................  

ήνομσορπ )A  
ήνομανα )B  

ήνομαραπ )C  
ήνομιπε )D  

 
 
 

 01 ajteyP  
  :οδοίρεπ νητσ όνεκ οτ ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα ηληλλάτακ νητ εμ ετσώρηλπμυΣ  ο ήτελετ νητΣ

 οτ άληψ εσωκήσ ςαδάμο ςαιρτήλθατωρπ ςητ ςόγηχρα  . ..........................  
οιράπορτ )A  

οιαπόρτ )B  
οπορτκέ )C  

ολεπάρτυε )D  
 

 
 
 11 ajteyP  

 :ςησατόρπ ςητ αμηόν οτ ιενώρηλπμυσ ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ  ωξίεδοπα οτ αν ώροπμ νεΔ
 ,ήκιγολ ητ εμ η άλλα ...........................  ιεέλ υομ  ςωπ ςοώθα ιανίε .  
)A  ήσηθσίαιδ  
)B  ήσηθσία  
)C  ήσηθσίανυσ  
)D  ήσηθσίαραπ  

 
 

 
 21 ajteyP  

 :ςησατόρπ ςητ αμηόν οτ ιενώρηλπμυσ ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ  οτ ότυα ςιενάκ αν ωλέθ εΔ
όκακ ανέ ωχέ ίταιγ ,ιδίξατ . ............................   
αμηθσίανυσ )A  
αμηθσίαορπ )B  

αμηθσία )C  
 αμηθσίαιδ )D  
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  ajteyP 31  

:ιανίε ςίενακ ιατεύετσιπμε νοτ αν ιεζίξα υοπ ςότυΑ   
ςοτσιπμέ )A  

ςοτσιπόιξα )B  
ςότυετσιπ )C  

ςόκιτυετσιπμε )D  
 

 
 

  ajteyP 41  
 ιακ ςυοτάρκ ςόνε ςοπωσόρπιτνα ςόκιταμωλπιδ ο ιατεζάιδοφε αίοπο ατ εμ αφαργγέ αΤ
 υοπό ςαρώχ ςητ νώκιρετωξΕ όγρυοπΥ νοτ ή ςαίταρκομηΔ ςητ ορδεόρΠ νοτσ ιατνονύθυεπα

 :ιατνοζάμονο ιατνοζίροιδ   
άκιτυετσιπμε )A  

άτυετσιπ )B  
αιρήτυετσιπαιδ )C  

άκιτηιοποτσιπ )D  
 

 
 

  ajteyP 51  
 :νοτ ,ςολλά εχίε ςωνέμυογηορπ υοπ ησέθ ητ ωνρίαπ νατΌ  

)A  ιαμοχέδιπε  
)B  ιαμοχέδοπα  
)C  ιαμοχέδσιε  
)D  ιαμοχέδαιδ  

 
 

 
 1 ajteyP 6 

 ιενάβμαλανα υοπ ομοτά οΤ  ητ  :ιατεζάμονο ήβιομα εμ νωεσέθοπυ νωνέξ ησωίαρεπκειδ  
ςαροτκάρπ )A  

ςαροτκάρπσιε )B  
 )C ςήτυεταμγαρπαιδ  

ςήτυεταμαρπ )D  
 

 
 

1 ajteyP 7 
;ςατητόιελετ οδεπίπε οτατώνα οτσ ιατεκσίρβ υοπ ςότυα ιατεγέλ ςώΠ  
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ςηδώεδι )A  
ςογόλοεδι )B  
ςήτσιλαεδι )C  

ςόταεδι )D  
 
 

 
1 ajteyP 8 

;αίσατναφ ήρηωζ ιεχέ υοπ ςότυα ιατεγέλ ςώΠ  
ςόκιτσατναφ )A  

ςοτκηλπόισατναφ )B  
 )C ςοτσατνάφυε  

ςονέμσατναφ )D  
 

 
 

 ajteyP 91  
 ιατνοζίρητσ υοπ ςέκιταμσελετοπα ςιεσύλ ιενίετορπ ή ςιεσάφοπα ιενρίαπ υοπ ςότυα ιατεγέλ ςώΠ

 ;ςατητόκιταμγαρπ ςητ ησηθσία ήτσωσ ητ ιακ ήκιγολ ητσ  
ςοτκαρπμέ )A  
ςόκιτκαρπ )B  

ςόκιταμγαρπ )C  
νωμώνγοριεπμε )D  

 
2 ajteyP 0 

; ςότηονατακ αλοκύε ιατενίγ υοπ ςότυα ιατεγέλ ςώΠ  
ςήβαλυε )A  
ςόκϊονυε )B  

ςονεμύοονυε )C  
ςοτπηλύε )D  

 
 

 
 ajteyP 21 

;αλοκύε ιατίενικγυσ εδ υοπ ςότυα ιατεγέλ ςώΠ  
ςήθαπμε )A  

ςήθαπα )B  
ςήθαπυε )C  
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ςήθαπμυσ )D  
 
 

 
 ajteyP 22 

 νεδ υοπ ςότυα ιατεγέλ ςώΠ ;ησαφόπα ή ημώνγ ιεζάλλα  
ςοτσισάφοπανα )A  

ςοτπηλόρεμα )B  
ςόκινεμιεκιτνα )C  

ςοτσιεπάτεμα )D  
 
 

 
2 ajteyP 3 

;ςόνενακ ςορέμ οτ ιενρίαπ νεδ υοπ ςότυα ιατεγέλ ςώΠ  
ςόκινεμιεκοπυ )A  
ςοτσαβίβμυσα )B  

ςοτπηλόρεμα )C  
ςήαδα )D  

 
 

 
 ajteyP 24 

 υοπ ςότυα ιατεγέλ ςώΠ ;ίετυελλατεμκε νητ αν αίριακυε νητ ιενέμιρεπ  
ςοπόκσοριακ )A  
ςοξοδόλλασιμ )B  

ςόκιτσιρε )C  
ςήαδα )D  

 
 

 
 ajteyP 25 

;υοίαρω υοτ ησηθσία ιεχέ υοπ ςότυα ιατεγέλ ςώΠ  
ςήθαποιαρω )A  
ςοτηθσίαλακ )B  

ςόκιταμηθσιανυσ )C  
ςόκιτσιρετωεν )D  
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 ajteyP 26 
 ςότυα ιατεγέλ ςώΠ ;νυοζίρητσοπυ ιακ νυούετσιπ ιολλά ιο ιτ,ό ίεσιμ υοπ  

ςοτωλάυε )A  
ςοτσαρφίρεπα )B  
ςοξοδόλλασιμ )C  

ςοπόκσοριακ )D  
 
 

 
 ajteyP 27 

;ςεέδι ςειρύονιακ ςιτ ιατεχέδοπα υοπ ςότυα ιατεγέλ ςώΠ  
ςήτσιλαεδι )A  

ςόκιτσιρετωεν )B  
ςογόλοεδι )C  
ςοτρεφόεν )D  

 
 

 
 2 ajteyP 8 

 νατΌ :υοτ ετότ ,αίσαγρε αιμ ιεσώιαρεπκειδ αν νοιοπάκ εσ ήλοτνε ωνίδ  
αίσαγρε αιμ ωτέθαιδ )A  

αίσαγρε αιμ ωτέθαραπ )B  
αίσαγρε αιμ ωτέθατακ )C  

αίσαγρε αιμ ωτέθανα )D  
 

 
 

  ajteyP 92  
:οτ ετότ ,ςειερέμοτπελ ςιτ υοτ ςελό εσ ήχοσορπ ηλάγεμ εμ ιτάκ ώρηταραπ νατΌ  

 )A ιαμοζάγρεξεπε  
ιαμοζάγρειρεπ )B  

ιαμοζάγρετακ )C  
ιαμοζάγρεπα )D  

 
 

 
 3 ajteyP 0 

:ιατεζάμονο ςιεσάτσατακ ςεέν ιακ ςιεξίλεξε εσ ίεγηδο υοπ αιεγρένε Η  
αίσαγρε )A  

αίσαγρενυσ )B  
αίσαγρειδ )C  
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αίσαγρετακ )D  
 

 
 
 3 ajteyP 1 

 υοπ ςοτνεήνωφ ησέθ ητσ ιενίαπμ υοπ ιδάμησ οΤ  ήποκοπα ή ησερίαφα ,ηψιλθκέ εθαπέ
:ιατεζάμονο  

ςοφορτσόπα )A  
ήφορτσοπα )B  

ήφορτσαιδ )C  
ήφορτσανα )D  

 
 

 
  ajteyP 32 

 ςηξέλ ςητ αίσαμησ η ιανίε αιοΠ ςοφάτ   :ησατόρπ νητσ ςοφάτ ιανίε ,ατοπίτ ιεπ αν ιατιεκόρπ νεΔ  .  
ςοθυμέχε ιανίε )A  

ςόρκεν ιανίε )B  
 ιανίε )C ςόκγυομ  

ςόρχυψ ιανίε )D  
 

 
 
  ajteyP 33 

 ςηξέλ ςητ αίσαμησ η ιανίε αιοΠ οέτκαρπ   :ησατόρπ νητσ νίε ςόκιτκενα Ο  αίατυελετ εσ ,ιστέ ια
 ,ησυλάνα έτκαρπ υοτ ησητήζανα νητ άτακ υοπ ςονίεκε απωσόρπ ςω ςυολλά ςυοτ ιατεβέσ υο   αμιτόσι

 νοτ υοτ οιδί νοτ εμ ιακ ςυοτ ύξατεμ .ότυαε  
ίεθηιοποταμγαρπ αν ίεροπμ υοπ ότυα )A  

ίεθηιοποταμγαρπ ιεχέ υοπ ότυα )B  
 ίεθχαρπ αν ιεπέρπ υοπ ότυα )C  

 ιατεττάρπ υοπ ότυα )D  
 

 
 

 ajteyP 34 
 ιανίε ςοπωρθνά ςανέ ςωπ εμέλ νατΌ ικάνρα   :ιανίε ιτό εμύοοννε  

ςηλλάμοζιρκγ )A  
ςόκιλιφ )B  

ςοάρπ )C  
ςήθαπμυσ )D  
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 ajteyP 35 
 ιανίε ςοπωρθνά ςανέ ςωπ εμέλ νατΌ ικίστακ   :ιανίε ιτό εμύοοννε  

ςόρηωζ )A  
ςόκιλιφ )B  

ςοάρπ )C  
ςήθαπμυσ )D  

 
 

 
 ajteyP 36 

 ιανίε ςοπωρθνά ςανέ ςωπ εμέλ νατΌ ιράλυομ   :ιανίε ιτό εμύοοννε  
ςόκιταγρε )A  

ςόκιλιφ )B  
ςοάρπ )C  

ςηράταμσιεπ )D  
 
 

 
 ajteyP 37 

 ιανίε ςοπωρθνά ςανέ ςωπ εμέλ νατΌ ινόγαπ   :ιανίε ιτό εμύοοννε  
ςοπωρθνά ςοφρομό )A  

ςοπωρθνά ςόκιλιφ )B  
ησραπέ εμ ςοπωρθνά )C  
ςοπωρθνά ςήθαπμυσ )D  

 
 

 
 3 ajteyP 8 

 :ςησατόρπ ςητ αμηόν οτ ιενώρηλπμυσ ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ  νύοροπμ όμσινωγαιδ οτΣ
 .ιατνορέφαιδνε ςέτηθαμ ιοσό........................... ςορέμ νυοβάλ αν  

άκιτεριαξε )A  
)B  ατερίαξε  

άκιτεριαορπ )C  
ατερίαθυα )D  

 
 

 
  ajteyP 93  
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 :ςησατόρπ ςητ αμηόν οτ ιενώρηλπμυσ ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ  η αινόρχ αίατυελετ αΤ
 νώρωχ νωρετόσσιρεπ νωτ αίμονοκιο  .ησίρκ...........................   

ιατεχρέιδ )A  
ιατεχρέραπ )B  

ιατεχρέσιεπυ )C  
ιατεχρένυσ )D  

 
 

 
 4 ajteyP 0 

  :οδοίρεπ νητσ όνεκ οτ ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα ηληλλάτακ νητ εμ ετσώρηλπμυΣ  εξαρπέιδ εΔ
 ςότυα ςόκιθη ιανίε άλλα ,αμηλκγέ οτ   .υοτ ..........................  

ςόγρυοιμηδ )A  
ςόγρυοτιελ )B  

ςόγρενυσ )C  
ςόγρυοτυα )D  

 
 

 
  ajteyP 41 

 :ςησατόρπ ςητ αμηόν οτ ιενώρηλπμυσ ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ  
« ήφαργιπε η ιεχράπυ νωίρητσακιδ νωτ υοίριτκ υοτ ηψοσόρπ νητΣ νορθαλέμ .......................... » 

ότιμεΘ )A  
ςοδιμέΘ )B  

όκιτεΘ )C  
ςάεΘ )D  

 
 

 
  ajteyP 42 

 :ςησατόρπ ςητ αμηόν οτ ιενώρηλπμυσ ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ  ιανίε υοτ άμλεγγάπε οΤ
ςοληλλάπυ ςόκιζεπαρτ · ςω ιεχέ ςιτ ςιεσίλαφσα ςιτ . .…………………………  
ογρετάκ )A  

 )B ογρενύσ  
ογρεράπ )C  

 )D όγρενε  
 

 
 
 4 ajteyP 3 

 :ςησατόρπ ςητ αμηόν οτ ιενώρηλπμυσ ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ  ςητ ήκιφαργωζ Η
νητσ ήδαληδ ,ςυοθάβ υοτ ησινόκιεπα νητσ αίσαμησ ηλάγεμ ιενίδ ςησηννέγανΑ  ...........................  
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)A  ήκιτποορπ  
)B  ηψοσόρπ  
)C  ησαρόιδ  
)D  ησαρόνε  

 
 

 
 4 ajteyP 4 

 :ςησατόρπ ςητ αμηόν οτ ιενώρηλπμυσ ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ  κΕ   νεδ ...........................
ιακ εκηθρέφανα  η  ςητ ησωνάγροιδ ητσ ςαμ υοίελοχσ υοτ ςατητόνιοκ ςήκιτηθαμ ςητ ήλοβμυσ

.ςησωλήδκε  
ςήμορδνυσ )A  

 )B ςήμορδαραπ  
ςήμορδανα )C  

ςήμορδιπε )D  
 

 
  

 ajteyP 54  
 :ςησατόρπ ςητ αμηόν οτ ιενώρηλπμυσ ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ  νεδ ησηρίεχιπε Η

  .ναζιγόλοπυ υοπ ηδρέκ ατ...........................   
ερεφέπε )A  
ερεφέπα )B  
ερεφέξε )C  

ερεφέσιενυσ )D  
 

 
 

  ajteyP 46 
 :ςησατόρπ ςητ αμηόν οτ ιενώρηλπμυσ ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ  υοτ ιοκιοτάκ ιο ιολΌ

ύοιρωχ  ...........................    .υοίριτκ ύοκιλοχσ υοτ ησρεγένα νητ αιγ νασύοροπμ ιτό   
ναρεφέπε )A  
ναρεφέπα )B  
ναρεφέξε )C  

ναρεφέσιενυσ )D  
 

 
 
  ajteyP 47 

 :ςησατόρπ ςητ αμηόν οτ ιενώρηλπμυσ ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ  νώγρυοπΥ οιλύοβμυΣ οΤ
νητ ιεσάτεξε αν αιγ εθλήνυσ    .ςησατσάτακ ςητ...........................   

ατητόμισιρκ )A  
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ησίρκ )B  
ησιρκγέ )C  
ήκιτιρκ )D  

 
 

 
  ajteyP 48 

 :ςησατόρπ ςητ αμηόν οτ ιενώρηλπμυσ ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ  ο αίροτατκιδ εθάκ εΣ
αίφαργοληλλα η ,ςησωρέμηνε ςήκιζαμ ασέμ ατ ,ςοπύτ    ............................   

ιατνονίρκαιδ )A  
ιατνονίρκγυσ )B  
ιατνονίρκογολ )C  

ιατνονίρκορπ )D  
 

 
  

 ajteyP 94  
 όπα αιοΠ ωτάκαραπ ςιτ   εμ ιατνοφάργ υοπ νωεξέλ νωτ αμηόν οτ άκιτπηλιρεπ ιεδίδοπα ςιεσάρφ

 :οδοίρεπ νητσ αταμμάργ ανοτνέ  ιεζίαπ ολόρ όκιτναμησ ςημώνγ ςήνιοκ ςητ ησωφρόμαιδ ητΣ  ο
ςοφάργοταμηνικ ο ,ησαρόελητ η  ,ονωφόιδαρ οτ ,ςοπύτ  .   

 ασέμ ατ )A  ςήκιζαμ ςάροφατεμ  
 )B τ  α ςησωρέμηνΕ ςήκιζαΜ ασέΜ  

 ασέμ άκιτποελητ ατ )C  
ασέμ άνιοκ ατ )D  

 
 

 
 ajteyP 05  

 ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ υοπ νωεξέλ νωτ αμηόν οτ άκιτπηλιρεπ ιεδίδοπα ςιεσάρφ   εμ ιατνοφάργ
 :οδοίρεπ νητσ αταμμάργ ανοτνέ  εμ ςηγ ςητ αίνωγ εθάκ όπα ηλόπ νητσ ιεσάτφ εχίε ςόαλ Ο

ροφωελ αίε , ατηνίκοτυα άκιτωιδι ιακ ανάλπορεα ,αίολπ ,ανέρτ .  
 εθάκ )A σέμ ο ςάροφατεμ  

 )B εθάκ  σέΜ ο ςησωρέμηνΕ ςήκιζαΜ  
οσέμ όκιτποελητ εθάκ )C  

εθάκ )D  νιοκ οσέμ ό  
 

 
 

  ajteyP 15  
 ςητ αμηόν οτ ιενώρηλπμυσ ςαίγολοθυμ ςήκινηλλε ςαίαχρα ςητ αταμόνο ωτάκαραπ ατ όπα αιοΠ

 :ςησατόρπ ιασενίγ ηΜ  ατ αλό εμυοβάλ να ίεβμυσ αν ιατιεκόρπ νεδ όκακ ατοπίτ ,...........................
.αρτέμ άκιτπηλορπ  
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ηχάμορδνΑ )A  
ηνέλΕ )B  
ηβάκΕ )C  

αρδνάσσαΚ )D  
 

 
 

  ajteyP 25  
ςιτ όπα αιοΠ   ησάρφ ήτσωσ η ιανίεωτάκαραπ  ςαίγολοθυμ ςήκινηλλε ςαίαχρα ςητ  υοπ

 :ςησατόρπ ςητ αμηόν οτ ιενώρηλπμυσ νητσ ςιεζάβ ηΜ  νώιδιαπ νωτ αριενό ατ ...........................
 .ςείμυθιπε υοσ ςέκιδ ςιτσ ςιεσόμρασορπ ατ αν αιγ υοσ  

νΑ υοτ ηνίλκ )A ητσύορκα  
ητσύορκορΠ υοτ ηνίλκ )B  

ητσύορκαιΔ υοτ ηνίλκ )C  
ητσύορκαταΚ υοτ ηνίλκ )D  

 
 
 

  ajteyP 35  
ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ   ςαίνχετογολ ιακ ςαίγολοθυμ ςήκινηλλε ςαίαχρα ςητ ςιεσάρφ

 :ςησατόρπ ςητ αμηόν οτ ιενώρηλπμυσ εξηλέτακ ςητ όκιροτκαδιδ οΤ  νοτ άραπ ,...........................
  .ςήχρα ςητ όμσαισυοθνε  

ςηνδάιρΑ ςητ ςοτίμ )A  
ςόμσεδ ςοιδρόγ )B  

ςηπόλενηΠ ςητ ςότσι )C  
ανρέτπ ςοιελλίχα )D  

 
 

 
  ajteyP 5  4  

 ςαίνχετογολ ιακ ςαίγολοθυμ ςήκινηλλε ςαίαχρα ςητ ςιεσάρφ  ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ
 :ςησατόρπ ςητ αμηόν οτ ιενώρηλπμυσ  Η ..........................  .  υοτ  ςέλλοπ υοπ ,υοτ άιεπένυσ η νατή

νυοσίρητκαραχοκακ νοτ αν αμσελέτοπα ςω εχίε ςέροφ  .  
)A  αρδύ αίανρελ  
 )B ανρέτπ ςοιελλίχα  

)C  υοίεγυΑ υοτ ςορπόκ  
)D  ητσύορκορΠ υοτ ηνίλκ  

 
 

 
  ajteyP 55 
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 ςητ αμηόν οτ ιενώρηλπμυσ ςαίγολοθυμ ςήκινηλλε ςαίαχρα ςητ ςιεσάρφ  ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ
 :ςησατόρπ  υοτ ςήωζ ςητ αινόρχ αίατυελετ ατ εψαργέ οτ ςαέφαργγυσ ο υοπ ,ογρέ οίατυελετ οΤ

 οτ ιατίερωεθ   .υοτ ...........................  
ςοδιρΈ ςητ νολήμ )A  

ςαρέδ νολλαμόσυρχ )B  
αμσά νοιενκύκ )C  

 )D ίεα ςε αμήτκ  
 

 
 
  ajteyP 56 

 :ςησατόρπ ςητ αμηόν οτ ιενώρηλπμυσ ςιεσάρφ ςείαχρα  ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ  οτώρπ οτ νατΉ
 ςετνέβυοκ ςέκινεγ ονόμ ,ονέμιρκεκγυσ ιτάκ αιγ ενασήλιμ νεδ ιακ ύοβετναρ ςυοτ

ενανάκ ............................  
νωτάδυ ιακ νωμένα ίρεπ )A  

υξ ίπε )B ςήμκα ύορ  
 ςατ ςιε )C ςαδνέλακ  

ςονομκά ιακ ςαρύφσ ύξατεμ )D  
 

 
 

  ajteyP 57 
 :ςησατόρπ ςητ αμηόν οτ ιενώρηλπμυσ ςιεσάρφ  ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ  ςιτσ υοτ αίχυτοπα Η

 εμ ςητπήλοχη εσαδύοπσ άκιλετ ιακ ςιεσύλ ςέκιτκαλλανε ιεσήτηζ αν εσακγάνα νοτ ςιεσάτεξε
 αμσελέτοπα   αιμ ιεχέ αν αρεμήσ . .…………………… ετόπο ,άιελυοδ ηνέμωρηλπολακ  .  

)A  ςοτνοχέ ημ υοτ άραπ ςιοβάλ να κυο  
)B  ύολακ ςέγιμα όκακ νέδυο  
)C  υε οτ ώλλοπ ωτ νε κυο  
)D  η ιατεζάγρετακ ςανχέτ αίνεπ  

 
 

 
 85 ajteyP  

 :ςησατόρπ ςητ αμηόν οτ ιενώρηλπμυσ ςιεσάρφ ςείαχρα  ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ  ητΣ  υοτ άιελυοδ
οιγύζαιδ ιεάτηζ υοτ ακίανυγ η ιτίπσ οτσ ώνε ,αταμήλβορπ άραβοσ ιεζίπωτεμιτνα ·  ιανίε

 άκιτκελοιρυκ ............................  
ηδβυράΧ ητσ αλλύκΣ ητ όπα )A  

 ςήμκα ύορυξ ίπε )B  
ητσύορκορΠ υοτ ηνίλκ νητσ )C  

 )D ίεα ςε αμήτκ  
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  95 ajteyP  
 :ςησατόρπ ςητ αμηόν οτ ιενώρηλπμυσ ςιεσάρφ ςείαχρα  ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ  άκιλετ εμασάτΦ

ομάγ οτσ .ιεσώιελετ εχίε ύοφα αρώ αιμ ,............................  
ςονομκά ιακ ςαρύφσ ύξατεμ )A  

 ςήμκα ύορυξ ίπε )B  
ςαδνέλακ ςατ ςιε )C  

ςήτροε νιπότακ )D  
 

 
 

  ajteyP 06  
 ησάρφ Η αενέμ ωένπ   :ιενίαμησ  

 )A αρέα όραθακ ωένπανα  
 )B  ςονέμωμυθ ύλοπ ιαμίε  
 )C ημανύδ εμ ωάσυφ  

)D  ςονεμύοραχ ύλοπ ιαμίε  
 

 
 

  ajteyP 16  
 ησάρφ Η νορά νορά  σ  :ιενίαμη  

)A  άκιτσαιβ  
B άκιζιρ )  

)C  άκιτσακγανα  
)D  άκιτυεβμαιρθ  

 
 

 
  ajteyP 26  

η ιενίαμησ ιΤ   ησάρφ  νε ωτσύβαραπ ιακ ώτπυρκ  νητσ  ησατόρπ  :  ιακ ώτπυρκ νεενιγέ ηψεκσύσ Η
 .νακηθράπ υοπ ςιεσάφοπα ιο νυοσύερραιδ νημ αν αιγ ωτσύβαραπ  

)A  ςενόνακ ςυοτ ςατνοζάιβαραπ  
B νωνεμόκσιρυεραπ νωτ ησηλέθ ητ άραπ )  

)C  άφυρκ ατσ  
)D  ςωτνόγιεπε  

 
 

 
  ajteyP 63 

 ησάρφ η ιενίαμησ ιΤ ωτήθχιεμ ίρυπ αίαγ   :ησατόρπ νητσ  ίεβμυσ αθ ιτ υολόθακ ιερέφαιδνε εμ νεΔ
 νατό αίσερηπυ νητσ π ωτήθχιεμ ίρυπ αίαγ ,ηξατνύσ ωρά  .  

)A  νυολέθ νοιοπό νυοράπ ςα  
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B ατνάπ ατ νύοθαχ ςα )  
)C  ορετύλακ οτ ιενίγ ςα  
)D   ςα ιανίε ςωπό ιενίεμ  

 
 

 
  ajteyP 64 

 ησάρφ Η  ύορτυολ υοτ αύρκ ατσ ενιεμέ  :ιενίαμησ  
εσωύρκ )A  
εσηγρά )B  

εκητσάλεγεξ )C  
εκηθάλερτεξ )D  

 
 

 
  ajteyP 56  

 ησάρφ Η ασσαλάθ ενακέ ατ   :ιενίαμησ  
)A  ησεθόπυ νητ εσιδρέκ  
 )B ησεθόπυ νητ εσαλάχ  

)C οίολπ οτσ εκήπμ  
)D αμεράψ αιγ εκήγβ  

 
 

 
  ajteyP 66 

 ησάρφ Η οτ ςεσηψ‘ υομ  ηλίεχ ατσ ιράψ   :ιενίαμησ  
ύλοπ ςεσητσίραχυε εμ )A  

αιράψ ςεψελίφ εμ )B  
ύλοπ ςεσινάσαβ εμ )C  

 )D ηλίεχ ατσ ςεσηλίφ εμ  
 

 
 

 ajteyP 67 
 ησάρφ Η αιδόπ ατσ ωζάβ  :ιενίαμησ  

αιστύοπαπ ατ ωάροφ )A  
ωγύεφ )B  

ωάνικεξ )C  
ωνάχ )D  
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 ajteyP 68 

 ησάρφ Η αρέπ ωζάγβ  :ιενίαμησ  
)A  ωνρέφατακ  

ωγύεφ )B  
ώρωχοπυ )C  

ωτπύλακοπα )D  
 
 

 
 ajteyP 69 

 ησάρφ Η  άιφρακ άιλαυγ ωνάκ ατ  :ιενίαμησ  
οιρύονιακ νασ ιατενίαφ αν ιτάκ ωνάκ )A  

ςώρεχσολο ωφέρτσατακ )B  
αταμγάρπ ατ ωύεδρεπμ )C  

ςοθάλ ωνάκ )D  
 
 

 
 ajteyP 07  

 ησάρφ Η έναμα νοτ άληψ ωνρίαπ  :ιενίαμησ  
 ώδυογαρτ )A  

ιαμούεναφηρεπυ )B  
ώμλοτ )C  

ιαμορύτραμαιδ )D  
 
 

 
 ajteyP 17  

 ησάρφ Η υομ αινέραχαζ ητ ωάλαχ  :ιενίαμησ  
ιαμύολχονε )A  

ιαμούετηογοπα )B  
 )C ωφέρτσατακ  

ωνάχ )D  
 
 

  
 ajteyP 72 

 ησάρφ Η ιδύρακ όρηλκσ ιανίε   :ιενίαμησ  
 ςολαπίτνα ςολοκύε ιανίε νεδ )A  

 )B ςοπωρθνά ςονέμηθαμολακ ιανίε  
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ςοπωρθνά ςόρητσυα ιανίε )C  
ςοπωρθνά ςοιακίδ ιανίε )D  

 
 

 
 ajteyP 73 

 ησάρφ ήκιταμωιδι νητ ςορπ ημανύδοσι ιανίε ςιεσάρφ ή ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ  ωζάβ υοτ
;ημώνγ  

ωύεκιγολ νοτ )A  
ωλλάβσορπ νοτ )B  

ώρωμιτ νοτ )C  
ωζάυελχ νοτ )D  

 
 

 
 ajteyP 74 

ητ ςορπ ημανύδοσι ιανίε ςιεσάρφ ή ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ ν  ησάρφ ήκιταμωιδι  οτ ςορπ ατ
;νηζ  

άσιμ ατ )A  
ατητίαραπα ατ )B  

αιελέτ ατ )C  
άττιρεπ ατ )D  

 
 

 
 ajteyP 75 

 ησάρφ ήκιταμωιδι νητ ςορπ ημανύδοσι ιανίε ςιεσάρφ ή ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ  ωλέθ
;άλακ ιακ ιενώσ  

ώτιαπα )A  
ωνώιαβεβαιδ )B  

ώνιαπε )C  
ώνυερε )D  

 
 

 
 ajteyP 76 

 ησάρφ ήκιταμωιδι νητ ςορπ ημανύδοσι ιανίε ςιεσάρφ ή ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ  ωνίδ υοτ
 ανέ ;αμηθάμ  

ιαμούενωριε νοτ )A  
ωλλάβσορπ νοτ )B  
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ώρωμιτ νοτ )C  
ωζάυελχ νοτ )D  

 
 

  
7 ajteyP 7 

ητ ςορπ ημανύδοσι ιανίε ςιεσάρφ ή ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ ν ησάρφ ήκιταμωιδι   αλαψέ υοτ
;ςηξάμα ξε ατ  

υομ ιξάμα οτ εμ αρεφέτεμ νοτ )A  
άκιτηλβσορπ ασηλίμ υοτ )B  

υοτ )C  αιενίρκιλιε εμ ασηλίμ  
ιξάμα οτ όπα ασητέριαχ νοτ )D  

 
 

 
7 ajteyP 8 

ςότυΑ   υοπ ονέμγερβ ιδάμιξαπ οτ ιελέθ  ιανίε  :  
ςηλέπμετ )A  

ςηνύοκγιστ )B  
ςόρεχυτ )C  

ςοπορτόιδι )D  
 

 
 

7 ajteyP 9 
 υοπ ςότυΑ ικγίξ αγύμ ητ όπα ιεζάγβ ιανίε  :  

ςηλέπμετ )A  
ςηνύοκγιστ )B  

ςόρεχυτ )C  
)D  ςοπορτόιδι  

 
 

 
08 ajteyP  

 υοπ ςότυΑ αιρόκοκ ατ ιακ νύοννεγ υοτ  ιανίε  :  
ςηλέπμετ )A  

ςηνύοκγιστ )B  
ςόρεχυτ )C  

ςοπορτόιδι )D  
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18 ajteyP  
 υοπ ςότυΑ αρυχά νώιρυοδϊαγ ούδ ιεσάριομ αν ιερέξ νεδ  ιανίε  :  

ςηλέπμετ )A  
ςονακίνα )B  

ςόρεχυτ )C  
ςοπορτόιδι )D  

 
 

 
 ajteyP 82 
 υοπ ςότυΑ ιεζίρυμ υοτ ολλά ’τ ιακ άμορβ υοτ ανέ οτ  ιανίε  :  

ςηλέπμετ )A  
ςηνύοκγιστ )B  

ςόρεχυτ )C  
ςοπορτόιδι )D  

 
 

 
  ajteyP 83 

ενυσ ητ ιεχέ ιακ  ςοώθα ιανίε ςοιοπΌ :ιενίαμησ ςείμιοραπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ ί  υοτ ήσηδ
 ηχυσή  ετύο ,ςέλιεπα ετύο ιατάβοφ εδ .ςείρογητακ  

)A  ιεσώκαλπ εσ αν ιεσέπ αθ ,υοσ ιτίπσ οτ ςιεψένιαπ νεδ νΑ . 
B .ιατενάιπ ητύμ ητ όπα ίλυοπ ονπυξέ οΤ )  

)C  .αινέτχ ατ ιακ ιεχέ αινέγ ατ ιεχέ ςοιοπΌ  
)D  .ιατάβοφ εδ ςέπαρτσα ςόναρυο ςόραθαΚ  

 
 

 
  ajteyP 84 

 εΜ :ιενίαμησ ςείμιοραπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ  ςυοτ νυονίαχυτεπ ιοπωρθνά ιο αίσαγρενυσ ητ
.νυοτέθ υοπ ςύοποκσ ςύοκιγρυοιμηδ  

.ικάπακ οτ εκήρβ ιακ ςηρεζτνέτ ο εσηλύΚ )A  
B τ ιεβίν ιρέχ αν‘ οΤ ) .οπωσόρπ οτ ούδ ατ ιακ ολλά ’  

.αινέτχ ατ ιακ ιεχέ αινέγ ατ ιεχέ ςοιοπΌ )C  
νίε ιοσΌ )D αρτ άλλοπ ,όροχ οτ όπα ωξέ ια .ενέλ αιδύογ  

 
 

 
  ajteyP 8  5  
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 οιπ ιατενίγ άροφ αιμ ιεθάπ ιεχέ νητ ςοιοπΌ :ιενίαμησ ςείμιοραπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ
.ςοθάλ οιομόραπ ή οιδί οτ ιεβάλαναπε νημ αν ιεζίτνορφ ιακ ςόκιτκεσορπ  

.ιεσώκαλπ εσ αν ιεσέπ αθ ,υοσ ιτίπσ οτ ςιεψένιαπ νεδ νΑ )A  
 ςίεακ αμΆ )B .ιτρύοαιγ οτ ιακ ςάσυφ όλυχ οτ όπα  

.αινέτχ ατ ιακ ιεχέ αινέγ ατ ιεχέ ςοιοπΌ )C  
νίε ιοσΌ )D .ενέλ αιδύογαρτ άλλοπ ,όροχ οτ όπα ωξέ ια  

 
 

 
  ajteyP 86 

 ιανίε ησατσάτακ αιμ άτνοκ όπα ιεζίρωνγ εδ ςοιοπΌ :ιενίαμησ ςείμιοραπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ
ιρκ ιενάκ αν ολοκύε .ςιεξίεδοπυ ιακ ήκιτ  

.αινέτχ ατ ιακ ιεχέ αινέγ ατ ιεχέ ςοιοπΌ )A  
.ιατενάιπ ητύμ ητ όπα ίλυοπ ονπυξέ οΤ )B  

νίε ιοσΌ )C .ενέλ αιδύογαρτ άλλοπ ,όροχ οτ όπα ωξέ ια  
 )D .ιεσέπ αθ άιλημ όπα ωτάκ ολήμ οΤ  

 
 

  
 ajteyP 87 

ίοτυΑ :ιενίαμησ ςείμιοραπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ   νυονίαθαπ νητ ονπυξέ νοτ νυονάκ υοπ
.αλοκύε  

 .αιγώτακ ιακ αιγώνα ιεζίτχ αιγόλ ατ εμ ςηλόναΜ Ο )A  
.ιατενάιπ ητύμ ητ όπα ίλυοπ ονπυξέ οΤ )B  
.αινέτχ ατ ιακ ιεχέ αινέγ ατ ιεχέ ςοιοπΌ )C  

.ιθάλακ όρκιμ ιακ ατάρκ ,αισάρεκ άλλοπ ςύοκα υοπΌ )D  
 

 
 

  ajteyP 88 
α αιοΠ  ςοιοπάκ ιεξύτπανα αν αιγ ορτηνίκ ιανίε ςοδρέκ οΤ :ιενίαμησ ςείμιοραπ ωτάκαραπ ςιτ όπ

.ςετητόιρητσαρδ ςέκιταμηριεχιπε  
.ιεζίνικσοκ ςερέμ ακέδ ,ιεσώμυζ αν ιελέθ εδ ςοιοπΌ )A  

 .ςονέμερυοκ εκήγβ ιακ ίλλαμ αιγ εγήΠ )B  
.αινέτχ ατ ιακ ιεχέ αινέγ ατ ιεχέ ςοιοπΌ )C  

.ητάιγωγα νοτ άνπυξ ιγώγα οΤ )D  
 

 
 
  ajteyP 89 
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 νεδ ίολλοπ ιατνούετακανα ςιεσέθοπυ ςεσό εΣ :ιενίαμησ ςείμιοραπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ
.αμσελέτοπα ιεχράπυ  

.ιεσώρεμηξ αν ίεγρα ,αιρόκοκ άλλοπ νύολαλ υοπΌ )A  
.ιεζίνικσοκ ςερέμ ακέδ ,ιεσώμυζ αν ιελέθ εδ ςοιοπΌ )B  

.αινέτχ ατ ιακ ιεχέ αινέγ ατ ιεχέ ςοιοπΌ )C  
νίε ιοσΌ )D .ενέλ αιδύογαρτ άλλοπ ,όροχ οτ όπα ωξέ ια  

 
 

 
  ajteyP 09  

 εσ οιρτέμ οτ ιακ αμόκα ,ηψιελλέ ιεχράπυ νατΌ :ιενίαμησ ςείμιοραπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ
.ομισήρχ ιανίε ατητόιοπ  

μερυοκ εκήγβ ιακ ίλλαμ αιγ εγήΠ )A  .ςονέ  
.ιεζίνικσοκ ςερέμ ακέδ ,ιεσώμυζ αν ιελέθ εδ ςοιοπΌ )B  

.ιζάλαχ οτ ιακ όλακ άιχορβανα νητΣ )C  
.ιατάβοφ εδ ςέπαρτσα ςόναρυο ςόραθαΚ )D  

 
 

 
  ajteyP 91 

.εκωίδιπε υοπ ότυα όπα οτεθίτνα οτ εχυτέΠ :ιενίαμησ ςείμιοραπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ  
νίε ιοσΌ )A  ωξέ ια .ενέλ αιδύογαρτ άλλοπ ,όροχ οτ όπα  

.ιεσέπ αθ άιλημ όπα ωτάκ ολήμ οΤ )B  
.αινέτχ ατ ιακ ιεχέ αινέγ ατ ιεχέ ςοιοπΌ )C  
 .ςονέμερυοκ εκήγβ ιακ ίλλαμ αιγ εγήΠ )D  

 
 

  
 ajteyP 92 

 .ήνομοπυ ίετιαπα υογρέ ςόνε αίχυτιπε Η :ιενίαμησ ςείμιοραπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ  
 )A  .ιλέμ αδίρυογα η ιατενίγ ιλάγα ιλάγΑ  

.ιατενάιπ ητύμ ητ όπα ίλυοπ ονπυξέ οΤ )B  
 )C .ιεζίνικσοκ ςερέμ ακέδ ,ιεσώμυζ αν ιελέθ εδ ςοιοπΌ  
 )D ιεσώρεμηξ αν ίεγρα ,αιρόκοκ άλλοπ νύολαλ υοπΌ . 

 
 

 
  ajteyP 93 

 οιπ οσΌ :ιενίαμησ ςείμιοραπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ  οιπ οσότ ,ςοιοπάκ ιανίε ςοτηλίμογιλ
.ιανίε ςόφοσ ιακ ςότενυσ  
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.ιεσώρεμηξ αν ίεγρα ,αιρόκοκ άλλοπ νύολαλ υοπΌ )A  
.ιλέμ υολόθακ ατ ιακ ηραχάζ αιγόλ αγίλ αΤ )B  

νίε ιοσΌ )C .ενέλ αιδύογαρτ άλλοπ ,όροχ οτ όπα ωξέ ια  
.ιατενάιπ ητύμ ητ όπα ίλυοπ ονπυξέ οΤ )D  

 
 

 
  ajteyP 94 

 αν ςοιοπάκ ίεροπμ αλοκύε αιγόλ ατ εΜ :ιενίαμησ ςείμιοραπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ
 .ητύολπ ιεσήτκοπα ,ιεσήγρυοιμηδ  

.ιλέμ υολόθακ ατ ιακ ηραχάζ αιγόλ αγίλ αΤ )A  
νίε ιοσΌ )B .ενέλ αιδύογαρτ άλλοπ ,όροχ οτ όπα ωξέ ια  

γώνα ιεζίτχ αιγόλ ατ εμ ςηλόναΜ Ο )C  .αιγώτακ ιακ αι  
ιεσώρεμηξ αν ίεγρα ,αιρόκοκ άλλοπ νύολαλ υοπΌ )D  

 
 

 
 ajteyP 95 

 ςηξέλ ςητ ημυνώνυσ ιανίε ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ ;ςένομαραπ  
ςένομσορπ )A  

ςένομμε )B  
αρυθόρπ )C  

ςένιρωσορπ )D  
 
 

 
 ajteyP 96 

 ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ  νεδ  ςηξέλ ςητ ημυνώνυσ ιανίε ςόκιτπονυσ ; 
)A  ςόκιτπηλιρεπ  

B ςομοτνύσ )  
)C  ςύχαρβ  
)D  ςήνετονιοχσ  

 
 

 
 ajteyP 97 

 ςηξέλ ςητ ημυνώνυσ ιανίε νεδ ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ ;ςήνετκε  
ςόκιγολυχαρβ )A  

ςήνετονιοχσ )B  
ςήρεμοτπελ )C  
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ςήλεκσορκαμ )D  
 
 

 
 ajteyP 98 

 ςηξέλ ςητ ημυνώνυσ ιανίε ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ ;ςοπορτσύδ  
ςόκιτοδνε )A  

ςόκιτκαλλαιδ )B  
ςομθυρρόιδι )C  

ςόκιταβατακγυσ )D  
 
 

 
 ajteyP 9  9  

 ςηξέλ ςητ ημυνώνυσ ιανίε ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ ;ησητσίραχυε  
αιεκσέρασυδ )A  

αιεκσέραυε )B  
αιρώχονετσ )C  

 )D ηπύλ  
 
 

 
 ajteyP 001  

 ςηξέλ ςητ ημυνώνυσ ιανίε νεδ ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ ;ιαμούαπανα  
ιαμοζάρυοκεξ )A  

ωζάχυση )B  
ιαμύονοπατακ )C  

ωνίατσοπαξ )D  
 
 

 
 ajteyP 101  

 ςηξέλ ςητ ημυνώνυσ ιανίε ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ νοκήθακ ; 
)A  ησωέρχοπυ  

B αμωίακιδ )  
)C  αίσυοξε  
)D  αίσοδοιακιδ  
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 ajteyP 01 2 
 ςηξέλ ςητ ημυνώνυσ ιανίε νεδ ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ ;ησηθίοπεπ  

ητσίπ )A  
ατητόιαβεβ )B  

άιρυογισ )C  
ςόμσικιτπεκσ )D  

 
 

 
 ajteyP 01 3 

 ςηξέλ ςητ ημυνώνυσ ιανίε νεδ ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ ;ωύεβμαιρθ  
ωνίαχυτεπ )A  

)B  ωνάχγυτοπα  
ωνώθροτακ )C  
ωνρέφατακ )D  

 
 

 
 ajteyP 01 4 

 ςηξέλ ςητ ημυνώτνα ιανίε ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ ;ςότηιοπσορπ  
ςόκιτιρκοπυ )A  

ςότσαλπ )B  
ςήνιρκιλιε )C  

ςονέμητηζεξε )D  
 
 

 
 ajteyP 01 5 

 ςηξέλ ςητ ημυνώτνα ιανίε ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ ωύλανα ; 
)A  ωτέθνυσ  

B ωζίχαμετ )  
)C  ωτέθνυσοπα  
)D  ώνυερε  

 
 

 
 ajteyP 01 6 

 ςηξέλ ςητ ημυνώνυσ ιανίε νεδ ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ ;ήγαλλανυσ  
αίψηλοσοδ )A  

αίσηλωπαρογα )B  
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ισίρεβσιλα )C  
αίξαρπα )D  

 
 

 
 ajteyP 01 7 

 ςηξέλ ςητ ημυνώτνα ιανίε νεδ ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ ;ςοτηέλενα  
ςόκιτηελε )A  
ςονχαλπσά )B  

ςόκινχαλπσυε )C  
ςοπωρθνάλιφ )D  

 
 

 
 ajteyP 01 8 

 αμυνώνυσ ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ  :ςησατόρπ ςητ αμηόν οτ ιενώρηλπμυσ  ακίανυγ Η
 υοπ οίεμοκοσον όνιτνοκ οιπ οτσ ςοταμήχυτσυδ υοτ οπότ νοτ όπα ςωτνόγιεπε .…………………

ευερέμηφε . 
)A  ατεμ εκηθήνικ  

B εκηθέτατεμ )  
)C  εκηθρέφατεμ  
)D  εσιμόκατεμ  

 
 

 
 ajteyP 01 9 

 :ςησατόρπ ςητ αμηόν οτ ιενώρηλπμυσ αμυνώνυσ ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ  νυονίαπμ ςιτ αν εσιχρΆ
 ησέθ ητ όπα .…………………ναχίε ςητ ιτίπσ οτσ αταμγάρπ αιοπάκ ςωπ εβαλάτακ νατό ,ςείψοπυ

.ςυοτ  
 )A ίεθηνικατεμ  

ίεθετατεμ )B  
ίεθρεφατεμ )C  
ιεσίμοκατεμ )D  

 
 

 
 ajteyP 110 

 :ςησατόρπ ςητ αμηόν οτ ιενώρηλπμυσ αμυνώνυσ ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ εσισάφοπα αίεριατε Η  
 αν  ιο νύοθφυλακ αν υονέμιεκορπ ,αίχραπε νητσ ςητ ςυολήλλαπυ ςυοριεπμέ ούδ .…………………

π ςεκγάνα ςενέμηξυα  .ίεκε νακητσάισυοραπ υο  
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ιεσήνικατεμ )A  
ιεσέθατεμ )B  
ιερέφατεμ )C  

ιεσίμοκατεμ )D  
 
 

 
 ajteyP 1 11  

 :ςησατόρπ ςητ αμηόν οτ ιενώρηλπμυσ αμυνώνυσ ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ  υοτ ησηννέγ ητ εΜ
αμσιρέμαιδ ορετύλαγεμ εσ .………………… ςυοτ ύοιδιαπ . 

νακηθήνικατεμ )A  
ακηθέτατεμ )B ν 

νακηθρέφατεμ )C  
νασιμόκατεμ )D  

 
 

 
1 ajteyP 12 

 Η :ςησατόρπ ςητ αμηόν οτ ιενώρηλπμυσ αμυνώνυσ ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ  .…………………
  .υομόν υοτ ήγαλλα ιακ ίετιαπα νεδ νωρθρά νωνέμσιρο  

ήγαλλα )A  
ήπορτατεμ )B  

ήλοβατεμ )C  
ήγαλλατεμ )D  

 
 

 
1 ajteyP 13 

 :ςησατόρπ ςητ αμηόν οτ ιενώρηλπμυσ αμυνώνυσ ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ  ιΟ
  .οδοξέιδα εσ νασηγήδο ςαρώχ ςητ ήωζ ήκιτιλοπ νητσ .…………………ςίεχενυσ  

ςέγαλλα )A  
ςέπορτατεμ )B  

ςέλοβατεμ )C  
ςέγαλλατεμ )D  

 
 

 
1 ajteyP 14 

ητ αμηόν οτ ιενώρηλπμυσ αμυνώνυσ ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ  :ςησατόρπ ς  ςέλλοπ ενακΈ
 νόδεχσ ,ιτίπσ οτσ .…………………  οτ   .ήχρα νητ όπα εσιτχάναξ  



 

04  
 

ςέγαλλα )A  
ςέπορτατεμ )B  

ςέλοβατεμ )C  
ςέγαλλατεμ )D  

 
 

 
1 ajteyP 15 

 ςηξέλ ςητ ημυνώνυσ ιανίε ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ ;ςορόφοδοσορπ  
ςόκιτκεσορπ )A  

ςήδρεκιπε )B  
 )C ςοχύοτνοσορπ  

ςοτκυτπάναπυ )D  
 
 

 
teyP 1 aj 16 

 ςηξέλ ςητ ημυνώνυσ ιανίε ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ ;ωγέλιπε  
ωνίρκιπε )A  
ωνίρκαιδ )B  

ωγέλαιδ )C  
ωγέλατακ )D  

 
 

 
 ajteyP 117 

 ςηξέλ ςητ ημυνώνυσ ιανίε ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ ;ηξυετίπε  
αίχυτιπε )A  
ησελέτκε )B  

ησηίοποταμγαρπ )C  
ηξυτπάνα )D  

 
 

 
1 ajteyP 18 

 ςηξέλ ςητ ημυνώνυσ ιανίε ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ όμσιρεματακ ;ς  
)A  ησερίαιδ  

B ησηρώχατακ )  
 )C ςόμσιταμρεκατακ  

)D  ςόμσιροιρεπ  
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1 ajteyP 19 

 ςηξέλ ςητ ημυνώνυσ ιανίε ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ ;ςοτκυεφόπανα  
)A  ςόκιταμσελετοπανα  

ςοροφσέλετα )B  
ςοτσαρδόπανα )C  
ςοτσισάφοπανα )D  

 
 

 
 1 ajteyP 02  

 :νωμύνωνυσ ςήξε νωτ ορετόρυχσι οτσ ορετσένεθσα οτ όπα ηξατάτακ ήτσωσ η ιανίε αιοΠ
αιεθάπμυσ ,αίερταλ ,ηπάγα ,ησωίσοφα . 

αιεθάπμυσ ,αίερταλ ,ησωίσοφα ,ηπάγα )A  
 αίερταλ ,ηπάγα ,αιεθάπμυσ ,ησωίσοφα )B  

αίερταλ ,ηπάγα ,ησωίσοφα ,αιεθάπμυσ )C  
ηπάγα ,αιεθάπμυσ ,αίερταλ ,ησωίσοφα )D  

 
 

  
1 ajteyP 12  

 :νωμύνωνυσ ςήξε νωτ ορετόρυχσι οτσ ορετσένεθσα οτ όπα ηξατάτακ ήτσωσ η ιανίε αιοΠ
.ωύορκιτνα ,ωζάυεκσανα ,ώριανα ,ωδύεψαιδ  

ωζάυεκσανα ,ωύορκιτνα ,ώριανα ,ωδύεψαιδ )A  
ώριανα ,ωζάυεκσανα ,ωύορκιτνα ,ωδύεψαιδ )B  

ωύορκιτνα )C , ωζάυεκσανα ,ώριανα ,ωδύεψαιδ  
ωύορκιτνα ,ωζάυεκσανα ,ωδύεψαιδ ,ώριανα )D  

 
 

 
 1 ajteyP 22  

 :νωμύνωνυσ ςήξε νωτ ορετόρυχσι οτσ ορετσένεθσα οτ όπα ηξατάτακ ήτσωσ η ιανίε αιοΠ
ςοτηθσίανα ,ςοτηγλάνα ,ςοτηνίκγυσα ,ςήθαπα . 

ςοτηθσίανα ,ςοτηγλάνα ,ςοτηνίκγυσα ,ςήθαπα )A  
ςοτηγλάνα ,ςοτηνίκγυσα ,ςήθαπα ,ςοτηθσίανα )B  

υσα ,ςοτηγλάνα ,ςοτηνίκγυσα ,ςήθαπα )C ςοτηνίκγ  
ςοτηγλάνα ,ςοτηθσίανα ,ςήθαπα ,ςοτηνίκγυσα )D  
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 1 ajteyP 32  

 :νωμύνωνυσ ςήξε νωτ ορετόρυχσι οτσ ορετσένεθσα οτ όπα ηξατάτακ ήτσωσ η ιανίε αιοΠ
.ιαμονάθχεπα ,ιαμοφέρτσοπα ,ώσιμ ,ώροφαιδα  

ιαμονάθχεπα ,ιαμοφέρτσοπα ,ώσιμ ,ώροφαιδα )A  
ροφαιδα ,ώσιμ )B ώροφαιδα ,ιαμονάθχεπα ,ώ  

 ώσιμ ,ιαμονάθχεπα ,ιαμοφέρτσοπα ,ώροφαιδα )C  
ιαμοφέρτσοπα ,ώσιμ ,ώροφαιδα ,ιαμοφέρτσοπα )D  

 
 

 
 1 ajteyP 42  

 :νωμύνωνυσ ςήξε νωτ ορετόρυχσι οτσ ορετσένεθσα οτ όπα ηξατάτακ ήτσωσ η ιανίε αιοΠ
ςοτητίαραπα ,ςομισήρχ ,ςοίακγανα  

  )A ςοτητίαραπα ,ςομισήρχ ,ςοίακγανα  
ςομισήρχ ,ςοίακγανα ,ςοτητίαραπα )B  
ςομισήρχ ,ςοτητίαραπα ,ςοίακγανα )C  
ςοτητίαραπα ,ςοίακγανα ,ςομισήρχ )D  

 
 

 
 1 ajteyP 52  

 :νωμύνωνυσ ςήξε νωτ ορετόρυχσι οτσ ορετσένεθσα οτ όπα ηξατάτακ ήτσωσ η ιανίε αιοΠ
ώλακαραπ ,ώραπιλκε ωύετεκι ,  

ωύετεκι ,ώλακαραπ ,ώραπιλκε )A  
ώραπιλκε ,ωύετεκι ,ώλακαραπ )B  
ωύετεκι ,ώραπιλκε ,ώλακαραπ )C  

ωύετεκι )D , ώλακαραπ ,ώραπιλκε  
 

 
  

1 ajteyP 62  
:νωμύνωνυσ ςήξε νωτ ορετόρυχσι οτσ ορετσένεθσα οτ όπα ηξατάτακ ήτσωσ η ιανίε αιοΠ  

ηξηλπκέ ,αίροπα ,ηξηλπάτακ   .  
ηξηλπάτακ ,ηξηλπκέ ,αίροπα )A  
ηξηλπκέ ,αίροπα ,ηξηλπάτακ )B  
ηξηλπκέ ,ηξηλπάτακ ,αίροπα )C  
αίροπα ,ηξηλπάτακ ,ηξηλπκέ )D  

 
 

 
 1 ajteyP 72  



 

34  
 

 :νωμύνωνυσ ςήξε νωτ ορετόρυχσι οτσ ορετσένεθσα οτ όπα ηξατάτακ ήτσωσ η ιανίε αιοΠ
.αίλοβιφμα ,ησητήβσιφμα ,ατητόιαβεβα  

αίλοβιφμα ,ησητήβσιφμα ,ατητόιαβεβα )A  
 )B αίλοβιφμα , ησητήβσιφμα ,  ατητόιαβεβα  

ησητήβσιφμα ,ατητόιαβεβα ,αίλοβιφμα )C  
ησητήβσιφμα ,αίλοβιφμα ,ατητόιαβεβα )D  

 
 

 
1 ajteyP 72  

 ςηξέλ ςητ ημυνώτνα ιανίε ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ ;ησωρέμηνε  
ησηνάλπαραπ )A  

αδνάγαπορπ )B  
ησηρόφορηλπ )C  

ησηίοποτηδιενυσ )D  
 
 

 
1 ajteyP 82  

 ςηξέλ ςητ ημυνώτνα ιανίε ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ ;ησητέφαριεχ  
ησιμθάβανα )A  
ησηγώγαριεχ )B  

ησιμθάβοπυ )C  
 )D ησηνράπατυα  

 
 

 
1 ajteyP 92  

 ςηξέλ ςητ ημυνώτνα ιανίε ςιεξέλ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ τώφαιδ ι ;ησ  
 ςόμσιριατεσορπ )A  

αδνάγαπορπ )B  
ησηρόφορηλπ )C  

ησηίοποτηδιενυσ )D  
 
 

 
 ajteyP 1 03  

 :ςησατόρπ ςητ αμηόν οτ νυονώρηλπμυσ ςιεξέλ ςεχηόμο ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ  αιμ ερήΠ
ησυεμθάτσ ημονάραπ αιγ αίαχορτ νητ όπα ..…………………  .  

ησίλκ )A  
ιεσίελκ )B  
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ησήλκ )C  
 )D  ιεσίλκ  

 
 

 
1 ajteyP 13  

 :ςησατόρπ ςητ αμηόν οτ νυονώρηλπμυσ ςιεξέλ ςεχηόμο ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ  άγρα ύλοπ νατΉ
 ...………………… ναχίε αταμήτσατακ ατ αλό ιακ  

ησίλκ )A  
ιεσίελκ )B  

)C  ησήλκ  
 ιεσίλκ )D  

 
 

 
1 ajteyP 32 

 :ςησατόρπ ςητ αμηόν οτ νυονώρηλπμυσ ςιεξέλ ςεχηόμο ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ   Η
  .ύλοπ εψελόκσυδ εμ νωτάμηρ νωτ ..…………………  

ησίλκ )A  
ιεσίελκ )B  

ησήλκ )C  
 ιεσίλκ )D  

 
 

 
1 ajteyP 33  

 νυονώρηλπμυσ ςιεξέλ ςεχηόμο ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ :ςησατόρπ ςητ αμηόν οτ   οτ αξιονά νατΌ
. ..………………… ητητνάπανα αιμ αχίε ςωπ αδίε υομ ότηνικ  

ησίλκ )A  
ιεσίελκ )B  

ησήλκ )C  
 ιεσίλκ )D  

 
 

 
1 ajteyP 43  

 ςιεξέλ ιΟ  αμίλκ – αμήλκ   :ςιεσέχσ ςυοτ ύξατεμ νυοχέ  
ςαίχηομο )A  

 ςαίμυνωνυσ )B  
 ςαίμησυλοπ )C  
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)D  ραπ  ςαίμυνω  
 
 

 
1 ajteyP 53  

 ςιεξέλ ιΟ  ςοφρομό - ςοίαρω   :ςιεσέχσ ςυοτ ύξατεμ νυοχέ  
ςαίχηομο )A  

 ςαίμυνωνυσ )B  
 ςαίμησυλοπ )C  
 ςαίμυνωραπ )D  

 
 

 
1 ajteyP 63  

 ςιεξέλ ιΟ  ηλήτσ - ςολύτσ   :ςιεσέχσ ςυοτ ύξατεμ νυοχέ  
ςαίχηομο )A  

 ςαίμυνωνυσ )B  
 ςαίμησυλοπ )C  
 ςαίμυνωραπ )D  

 
 

 
ajteyP  1 73  
 ςιεξέλ ιΟ  ωφίελγ - ωφύλγ   :ςιεσέχσ ςυοτ ύξατεμ νυοχέ  

ςαίμυνωμο )A  
 ςαίμυνωνυσ )B  
 ςαίμησυλοπ )C  
 ςαίμυνωραπ )D  

 
 

 
1 ajteyP 83  

:ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ ετσάβαιΔ  
.νωγγόθφ νωτ ησωρθρά νητ αιγ ιεύεμισηρχ υοπώρθνα υοτ ασσώλγ Η  

 ίξεδ οτσ ασσώλγ η ίελχονε εΜ .ιστύοπαπ  
.ασσώλγ ήκινηλλε νητ ατσιατπά ιεάλιμ αίραΜ Η  

 
 ηξέλ Η ασσώλγ    :ιανίε ςιεσάτορπ ωνάπαραπ ςιτσ  

ηχηόμο )A  
 ημυνώνυσ )B  
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 ημησύλοπ )C  
 ημυνώμο )D  

 
 

 
1 ajteyP 93  

 ςιεξέλ ιΟ  ςοτπηλόπυυε – ςομιψήλιπε  :ιανίε  
)A  αχηόμο  

B αμυνώνυσ )  
)C  αμυνώτνα  
)D  αμυνώραπ  

 
 

 
 1 ajteyP 04  

:ςησατόρπ ςητ αμηόν οτ ιενώρηλπμυσ ςιεσάρφ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ   ιατεχέδατακ ςήτνυθυειδ Ο
.αέραπ ιενάκ αν  ..   

.υοτ ήσατόρπ νητ )A  
.υοτ ςοθάλ οτ )B  

.υοτ ςυολήλλαπυ ςυοτ εμ )C  
.ςαίνοδεκαΜ ςητ ονόρθ οτσ οππιλίΦ οτ )D  

 
 

 
 1 ajteyP 14  

 ςιτ όπα αιοΠ :ςησατόρπ ςητ αμηόν οτ ιενώρηλπμυσ ςιεσάρφ ωτάκαραπ   ςαμ ατάγ ητ εμαγήπ νατΌ
.ιτίπσ ςαμ όκιχοξε οτσ  ..   

.αιονά ιεθάπ εχίε )A  
.εμυογύφ αν ιεπέρπ ,άγρα ύλοπ ιανίε )B  

.ςητ άρεν ατ ιεσάχ εχίε ,ιεσίθηνυσ αν εσύοροπμ νεδ )C  
 ιοπωρθνά ιομιρώ ετσαμίε ιτό ιενχίεδ )D .ςέτσιωγε ιχό ιακ  

 
 

 
 1 ajteyP 24  

:ςησατόρπ ςητ αμηόν οτ ιενώρηλπμυσ ςιεσάρφ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ   ςίενογ ςυοτ ακητχέδοπΥ
.υομ  ..   

.οιμόρδορεα οτσ )A  
.ισίραΠ οτσ ωγύφ αν )B  

.υομ ήσατόρπ νητ )C  
.υομ ςοθάλ οτ )D  
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 1 ajteyP 34  

 ςιεσάρφ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ :ςησατόρπ ςητ αμηόν οτ ιενώρηλπμυσ   ιεκσάδιδ Χ .κ ςόρταιγ Ο
. ςαίμοτανΑ ςητ αμηθάμ οτ  ..   

.ςανήθΑ ςητ οίελοχσ όκιτομηδ ανέ εσ )A  
.ςαρτάΠ ςητ ήλοχΣ ήκιρταΙ νητσ )B  

.οίενχετυλοΠ οτσ )C  
.νώσσωλΓ νωνέΞ ήλοχΣ ητσ )D  

 
 

 
 1 ajteyP 44  

 ςιεσάρφ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ :ςησατόρπ ςητ αμηόν οτ ιενώρηλπμυσ   ςανώφυτ ςοίατυελετ Ο
.ήκιρεμΑ νητσ  ..   

.αλό ιεσώθροιδ ατ αν ιεπέρπ )A  
.ασσαλάθ ενακέ ατ )B  

.νώιτιπσ νώλλοπ ςεγέτσ ςιτ ερήπ )C  
.ςυοδρέκ ύοκιλυ υοτ ησωτάμγαρπ νητ όποκσ όκιδανομ ιεσέθ ιεχέ )D  

 
 

 
 1 ajteyP 54  

 ςιτ όπα αιοΠ :ςησατόρπ ςητ αμηόν οτ ιενώρηλπμυσ ςιεσάρφ ωτάκαραπ   αν οτανύδα ιανίΕ
.ςησυδνέπε ςαιμ ςυοδρέκ υοτ ησηίοποτσιγεμ η ιατεκώιδιπε  ..   

.ςαμ οπότ νοτσ ιεσήμονορηλκ ιεχέ νωνώια νωτ ςόμσιτιλοπ ο υοπ )A  
δρέκ ύοκιλυ υοτ ησωτάμγαρπ νητ όποκσ όκιδανομ ιεσέθ ιεχέ υοπ )B .ςυο  

.ςητ άρεν ατ ιεσάχ εχίε ,ιεσίθηνυσ αν ίεροπμ νεδ υοπ )C  
.ςέτσιωγε ιχό ιακ ιοπωρθνά ιομιρώ ετσαμίε ιτό ιενχίεδ υοπ )D  

 
 

 
 1 ajteyP 64  

:ςησατόρπ ςητ αμηόν οτ ιενώρηλπμυσ ςιεσάρφ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ  H  νατή υοτ άροφιρεπμυσ
.ητσομράνα  ..   

υοπ ησέθ ητ εμ )A  .ιεχέτακ  
.ησηνρέβυκ η ελιεγγάξε υοπ αγρέ αισόμηδ ατ αιγ )B  

.άτηθσια ίεθωιτλεβ ιεχέ υοτ άροφορπ η )C  
.ςακάλΠ ςητ νωίριτκ νωέτηρηταιδ νωτ ησηρήτνυσ ητ αιγ εκηθρέφαιδνε )D  
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 1 ajteyP 74  

:ιενίαμησ ςιεσάρφ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ   .ςίρων ιατάμιοκ υομ άιγαιγ Η  
.άιλυοπ ατ εμ ιατάμιοκ υομ άιγαιγ Η )A  

.αταβόρπ ατ εμ ιατάμιοκ υομ άιγαιγ Η )B  
.ςεδάλεγα ςιτ εμ ιατάμιοκ υομ άιγαιγ Η )C  

.ςετόκ ςιτ εμ ιατάμιοκ υομ άιγαιγ Η )D  
 

 
 

1 ajteyP 84  
 ηξέλ ηνέξ νητσ ίεχιοτσιτνα ηξέλ ήκινηλλε αιοΠ ζάλφυομακ ; 

ήγαλλανε )A  
ήγαλλαραπ )B  
ήγαλλανυσ )C  
 ήγολατακ )D  

 
 

 
1 ajteyP 94  

 ηξέλ ηνέξ νητσ ίεχιοτσιτνα ηξέλ ήκινηλλε αιοΠ ςινέτ ; 
αριαφσότεπ )A  

ησιρίαφσοθαλακ )B  
οριαφσόδοπ )C  

 ησιρίαφσιτνα )D  
 
 

 
1 ajteyP 05  

 ηξέλ ηνέξ νητσ ίεχιοτσιτνα ηξέλ ήκινηλλε αιοΠ νέρφερ ; 
ςόδωπε )A  
ςοδονά )B  

ςοδοθάκ )C  
 αίδωλεμ )D  

 
 

 
1 ajteyP 15  

 ηξέλ ηνέξ νητσ ίεχιοτσιτνα ηξέλ ήκινηλλε αιοΠ ζάτναβα ; 
αμητκένοιεμ )A  
αμητκένοελπ )B  
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αμητκόπα )C  
αμγιλύτιρεπ )D  

 
 

 
1 ajteyP 25  

 ηξέλ ηνέξ νητσ ίεχιοτσιτνα ηξέλ ήκινηλλε αιοΠ ζάλαπμα ; 
ονεμόχειρεπ )A  
αμητκένοελπ )B  

αμητκόπα )C  
 αμγιλύτιρεπ )D  

 
 

 
1 ajteyP 35  

 ηξέλ ηνέξ νητσ ίεχιοτσιτνα ηξέλ ήκινηλλε αιοΠ πολάκγ   :ησατόρπ νητσ  αταμμόκ ατ πολάκγ ατ εΜ
.ςημώνγ ςήνιοκ ςητ ςιεσέθορπ ςιτ νυοσώνγαιδ αν νύοθαπσορπ  

οιγόλοταμητωρε )A  
αμσιφήψομηδ )B  

 ησηπόκσομηδ )C  
 αμσιφήψ )D  

 
 

 
1 ajteyP 45  

 ηξέλ ηνέξ νητσ ίεχιοτσιτνα ηξέλ ήκινηλλε αιοΠ κγνικόζτ   :ησατόρπ νητσ  ύλοπ ιανίε κγνικόζτ οΤ
νωεσήθαπ νώκαιεγγαοιδρακ νωτ ηψηλόρπ νητ αιγ αρετίαιδι ιακ αίεγυ νητ αιγ ομιλέφω  .  

ήφορταιδ )A  
ομιξέρτ )B  

 αμητάπρεπ )C  
ήκιτσανμυγ )D  

 
 

 
1 ajteyP 55  

 ηξέλ ηνέξ νητσ ίεχιοτσιτνα ηξέλ ήκινηλλε αιοΠ  νόισατιμι  :ησατόρπ νητσ  άκιτκαλλατνα άλλοΠ
 .νόισατιμι ιανίε νωτήνικοτυα  

ςιεσήμιμοπα )A  
άκιτνεθυα )B  

 άκιτκεθνα )C  
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άβιρκα )D  
 
 

 
1 ajteyP 65  

 ηξέλ ηνέξ νητσ ίεχιοτσιτνα ηξέλ ήκινηλλε αιοΠ ωράπλασ   :ησατόρπ νητσ  οΤ  εμ εσιράπλασ οίολπ
 .αρυκρέΚ νητ όμσιροορπ  

εσηλόβορυκγα )A  
εσυελπέσιε )B  
εσυελπάτακ )C  

εσυελπόπα )D  
 
 

 
1 ajteyP 75  

 ηξέλ ηνέξ νητσ ίεχιοτσιτνα ηξέλ ήκινηλλε αιοΠ ζίτσερπ  :ησατόρπ νητσ  υοτ αμλεγγάπε οΤ
ζίτσερπ όληψυ ιεχέ ητάμωλπιδ  .  

όθσιμ )A  
ςορύκ )B  
αμωίξα )C  

οχότσ )D  
 
 

 
 851 ajteyP  

 ηξέλ ηνέξ νητσ ίεχιοτσιτνα ηξέλ ήκινηλλε αιοΠ  ρίνεβυοσ  :ησατόρπ νητσ  εσύολυοπ ικάζαγαμ οΤ
ςετσίρυοτ αιγ ρίνεβυοσ  .  

ςεζύολπμ )A  
ςεκσάμ )B  

ςύογηδο ςύοκιτσιρυοτ )C  
αιμύθνε )D  

 
 

 
51 ajteyP 9 

 ηξέλ ηνέξ νητσ ίεχιοτσιτνα ηξέλ ήκινηλλε αιοΠ νακγόλσ  :ησατόρπ νητσ  ότσωνγ ανΈ
.»υοσ ήναχημ ητσ ηργίτ νοτ ελάβ« ιανίε νακγόλσ όκιτσιμηφαιδ  

αμητκόπα )A  
αμσαρέπμυσ )B  

αμηθνύσ )C  
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αμητκένοελπ )D  
 
 

 
 061 ajteyP  

 ηξέλ ηνέξ νητσ ίεχιοτσιτνα ηξέλ ήκινηλλε αιοΠ πμονσ  ςιερά  :ησατόρπ νητσ  ςαμ αίατυελεΤ
 .εμύοπαγα ’σ ςίεμε ςωπ ςιερέξ οτ ώνε ,ύλοπ ςιεράπμονσ  

ςίεσιμ )A  
ςίενορφιρεπ )B  

ςάπαγα )C  
ςύοκαπυ )D  

 
 

 
 
 
 
 
 kitna mirëtetyQ – irotsiH 021_  

 
 ςιεσήτωρΕ  ύομσιτιλοπ ύοκινηλλε υοίαχρΑ -  ςαίροτσΙ  

 
 

 1 ajteyP  
 :εκηθχύτπανα ςόμσιτιλοπ ςόκιδαλκυΚ Ο  

ασηνάκεδωΔ ατσ )A  
αρυκρέΚ νητσ )B  

ητήρΚ νητσ )C  
υοίαγιΑ υοτ άισην ατσ )D  

 
 

 
 2 ajteyP  

  :εκηθχύτπανα ςόμσιτιλοπ ςόκιδαλκυΚ Ο  
υοθίλ υοτ ήχοπε νητ )A  

ύοκλαχ υοτ ήχοπε νητ )B  
 υορήδισ υοτ ήχοπε νητ )C  

 ήκιρτεμωεγ ητ )D οδοίρεπ  
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  3 ajteyP  
 εκηθχύτπανα ςόμσιτιλοπ ςόκιδαλκυΚ Ο ςεδάλκυΚ ςιτσ  :  

Χ.π αίτειλιχ η2 ιακ η3 νητ άτακ )A  
Χ.π αίτειλιχ η4 ιακ η5 νητ άτακ )B  
Χ.π αίτειλιχ η1 ιακ η2 νητ άτακ )C  
Χ.π αίτειλιχ η5 ιακ η6 νητ άτακ )D  

 
 

 
 4 ajteyP  

 ίομσικιο ίοκιδαλκυκ ιολάγεΜ :οτ υοπίρεπ όμσιεσ όπα νακηφάρτσατακ  
Χ.π 0091 )A  
Χ.π 0081 )B  
Χ.π 0071 )C  
Χ.π 0061 )D  

 
 

 
 5 ajteyP  

:νατή ύομσιτιλοπ ύοκιδαλκυκ υοτ ςιελόπ ςερετόκιτναμησ ςιτ όπΑ  
ιρήτωρκΑ οτ )A  

ςόσωνΚ η )B  
ςολύΠ η )C  

ςότσιαΦ η )D  
 

 
 

 6 ajteyP  
0023( αιλώδιε αΤ -  ).Χ.π 0002 λετοπα υοτ οίεχιοτσ όκιτσωνγαιδ οτ νύο : 

ύομσιτιλοπ ύοκιωνιΜ )A  
ύομσιτιλοπ ύοκιδαλκυΚ )B  
ςήχοπε ςήκιρτεμωεγ ςητ )C  

ςήχοπε ςήκισαλκ ςητ )D  
 

 
 

 7 ajteyP  
:ςοψύ οτ νυονάτφ ύομσιτιλοπ ύοκιδαλκυΚ υοτ αιλώδιε αΤ  
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ορτέμ 1 υοπίρεπ )A  
ορτέμ 5,1 υοπίρεπ )B  

 2 υοπίρεπ )C αρτέμ  
αρτέμ 5,2 υοπίρεπ )D  

 
 

 
 8 ajteyP  

:νατνύοτεθοποτ ύομσιτιλοπ ύοκιδαλκυΚ υοτ αιλώδιε ανιράμραμ αΤ  
ςυομόρδ ςυοτσ )A  

ςείεταλπ ςιτσ )B  
ςυοφάτ ςυοτσ )C  

αρταέθ ατσ )D  
 

 
 

 9 ajteyP  
:υοτ οίεχιοτσ όκιτσωνγαιδ οτ νύολετοπα ανόκιε νητσ ιατεπέλβ υοπ αγρέ αΤ  

 
 )A ύομσιτιλοπ ύοκιωνιΜ  

 ύομσιτιλοπ ύοκιδαλκυΚ )B  
ςήχοπε ςήκιρτεμωεγ ςητ )C  

ςήχοπε ςήκισαλκ ςητ )D  
 

 
 

 01 ajteyP  
:ιενάτσιραπ ανόκιε ωτάκαραπ νητσ ύομσιτιλοπ ύοκιδαλκυΚ υοτ οιλώδιε οΤ  
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αρτνά )A  
ακίανυγ )B  

ίδιαπ )C  
 )D ολύφ οτσινίρκυειδα  

 
 

 
1 ajteyP  1  

 ατΣ ςητ απιολάτακ άκιγολοιαχρα   ςητ ηλόπ ηρετόιαχρα η ιατεζίρωνγανα υονμήΛ ςηνχόιλοΠ
:ςηπώρυΕ  

 ςέμοδ ςέκιταρκομηδ εμ )A  
ςέμοδ ςέκιτυεκσηρθ εμ )B  

ςέμοδ ςέκιχρανομ εμ )C  
ςέμοδ ςέκιγολονχετ εμ )D  

 
 

 
 21 ajteyP  

 :εκηθχύτπανα ςόμσιτιλοπ ςόκιωνιΜ Ο  
ασηνάκεδωΔ ατσ )A  

αρυκρέΚ νητσ )B  
ητήρΚ νητσ )C  

υοίαγιΑ υοτ άισην ατσ )D  
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 31 ajteyP  
:νατή ύομσιτιλοπ ύοκιωνιμ υοτ αρτνέκ αρετόκιτναμησ ατ όπΑ  

ςενήκυΜ ιο )A  
ςόσωνΚ η )B  

ςολύΠ η )C  
ςοθνιρόΚ η )D  

 
 

 
 41 ajteyP  

εσαμκά ςόμσιτιλοπ ςόκιωνιΜ Ο  :ητήρΚ νητσ   
 0002 οτ όπα )A Χ.π 0541 οτ ιρχέμ Χ.π  

Χ.π 0731 οτ ιρχέμ Χ.π 0071 οτ όπα )B  
Χ.π 0541 οτ ιρχέμ Χ.π 0003 οτ όπα )C  
Χ.π 0071 οτ ιρχέμ Χ.π 0002 οτ όπα )D  

 
 

 51 ajteyP  
:όπα νακηφάρτσατακ αροτκάνα άκιωνιμ αΤ  

ομελόπ )A  
όμσιεσ )B  

άιγακρυπ )C  
ςερύμμηλπ )D  

 
 

 
 61 ajteyP  

 :ύομσιτιλοπ ύοκιωνιμ υοτ ορτνέκ εξρήπυ νεδ ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ  
ςορκάΖ Η )A  
ςόσωνΚ η )B  

ςολύΠ η )C  
ςότσιαΦ η )D  

 
 

 
71 ajteyP  

 νοτσ όμσιλοτανασορπ νυοχέ υοπ νωίριτκ αταμήτορκγυσ αλάγεμ ιανίε αροτκάνα άκιωνιμ αΤ
:ανοξά   
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άρροΒ )A - υοτόΝ  
 ςήλοτανΑ )B -  ςησύΔ  

)C   άρροΒ - ςήλοτανΑ  
 υοτόΝ )D - ςησύΔ  

 
 

 
  81 ajteyP  

 :νατή αροτκάνα άκιωνιμ αΤ  
ςείκιοτακονομ )A  

αταμσίρεμαιδ αφορώιδ )B  
αταμσίρεμαιδ αφορώιρτ )C  

αταμσίρεμαιδ αφορώυλοπ )D  
 

 
 

  91 ajteyP  
:νασύοκιοτακ αροτκάνα άκιωνιμ ατΣ  

νωιψάθακορυατ νωτ ςέτηλθα ιο )A  
)B  ςίελισαβ ιο - ςίερειχρα  

ςέτσιμελοπ ιο )C  
ςετίλοπ ίολπα ιο )D  

 
 

 
  02 ajteyP  

  :αροτκάνα άκιωνιμ αΤ  
ησωρύχο ήρυχσι ναχίΕ )A  

άρυελπ ήκιτυδ ητ όπα ονόμ ανέμωρυχο νατΉ )B  
άρυελπ ήκιλοτανα νητ όπα ονόμ ανέμωρυχο νατΉ )C  

 )D νατή νεΔ  ανέμωρυχο  
 

 
 

 12 ajteyP  
 :νατνύορωεθ ητήρΚ ήκιωνιμ νητσ ςίελισαβ ιΟ  

 )A ήωζ νε νωτήτοεθ νωτ ςιεσώκρασνε  
ιοτητράξενα )B  ςύοεθ ςυοτ όπα  

όαλ όλπα νοτ εμ ςίενεγγυσ )C  
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νοτανάθ άτεμ ςετητόεθ )D  
 

 
 

 22 ajteyP  
 :νατνύολετοπα  ητήρΚ ήκιωνιμ νητσ ,οίεταρει οΤ  

ςερδνά όπα ονόμ )A  
 όπα ονόμ )B ςεκίανυγ  

 )C  ςεκίανυγ ιακ ςερδνά όπα  
 )D αιστίροκ άραεν όπα ονόμ  

 
 

 
  32 ajteyP  

 αίνωνιοκ ήκιωνιμ ητσ ςεκίανυγ ιΟ  
όμσιπωλλακ νοτ εμ ονόμ νατνύολοχσα )A  

 )B  ήωζ αισόμηδ ητσ ολόρ όκιτναμησ ναζιαπέ  
όιρυκοκιον οτ εμ ονόμ νατνύολοχσα )C  

 )D  εμ ονόμ νατνύολοχσα νώιδιαπ νωτ ήφορτανα νητ  
 

 
 

  42 ajteyP  
 ιΟ ίωνιΜ   :ναυερτάλ ςετ  

άνηθΑ άεθ ητ )A  
αρτημήΔ άεθ ητ )B  

αρΉ άεθ ητ )C  
 )D  αρέτημ ητ - άεθ  

 
 

 
 52 ajteyP  

 άκιφατ άκιλκυκ ατ ιανίε ςήχοπε ςήκιωνιΜ ςητ νωίρητκ νώκιφατ ςοπύτ ςορετόκιτσιρητκαραχ Ο
άτσωνγ ιανίε υοπ ,αιρήτκ  ςω : 

ιοφάτ ςίεδιεομαλαθ )A  
 )B ιοφάτ ίοτωλοθ  

ιοφάτ ίοκιχοδαιδ )C  
 )D ιοφάτ ιορυελπύλοπ  
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  62 ajteyP  
όπα νατνούεδονυσ ητήρΚ ήκιωνιμ ητσ ίορκεν ιΟ  αταμσίρετκ   ,αταμήμσοκ ςωθήνυσ νατή υοπ

οπο νωτ ατητόιοπ η ιακ ςόμθιρα ο ,αίεγγα ιακ ανεμίεκιτνα άκιπωσορπ ,αλπό :αγολάνα νατή νωί  
υοίεφατορκεν υοτ ησέθ ητ εμ )A  

ύορκεν υοτ υοτάναθ οπόρτ νοτ εμ )B  
 )C ύορκεν υοτ ησέθ ήκινωνιοκ νητ εμ  

ύορκεν υοτ ςήφατ ήτελετ νητ εμ )D  
 

 
 

 72 ajteyP  
  :νατή ιογάφοκρασ ή ςεκανράλ ιΟ  

 )A ςήφατ ηύεκσ ανιλήπ  
ςήκιριεγαμ ηύεκσ ανιλήπ )B  

 )C ςοταέρκ ςησηρήταιδ ηύεκσ ανιλήπ  
 )D ύοιδαλ ςησηρήταιδ ηύεκσ ανιλήπ  

 
 

 
  82 ajteyP  

  :ευεμίσηρχ ανόκιε ωτάκαραπ νητσ ετεπέλβ υοπ ονεμίεκιτνα οΤ  

 
ήκιριεγαμ αιγ )A  

νώρκεν νωτ ήφατ νητ αιγ )B  
ςοταέρκ ησηρήταιδ αιγ )C  

 )D ύοιδαλ ησηρήταιδ αιγ  
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  92 ajteyP  

 οΤ :νατή ήχοπε ήκιωνιμ νητ αμυδνέ όκιρδνα οτ ιακ οίεκιανυγ  
αιδί ςώλετνε )A  

ςέτελετ ςέκιτυεκσηρθ ςιτσ αιδί )B  
ςέχοιρεπ άνα άκιτεροφαιδ )C  

 )D  ανέμηιοποροφαιδ ςώφασ  
 

 
 

33 ajteyP  
 ιΟ  ςενώτιχ ίοτωσσορκ   αταμύδνε νατή  νωτ αιεκράιδ ητ άτακ ήχοπε ήκιωνιμ νητ νατνύοιροφ υοπ

 :νώτελετ νώκιτυεκσηρθ  
 ςειερέι ςεκίανυγ όπα ονόμ )A  

 )B ςίερει ςερδνά όπα ονόμ  
ςεκίανυγ όπα ιακ ςερδνά όπα ιακ )C  

 )D αιστίροκ άραεν ατ  
 

 
 
 

  13 ajteyP  
:αμώζ ή αμωζίρεπ όκιωνιμ ονεμόγελ οΤ  

 οίεκιανυγ )A αμυδνέ  
αμυδνέ όκιρδνα )B  

ιστύοπαπ οίεκιανυγ )C  
ιστύοπαπ όκιρδνα )D  

 
 

 
  23 ajteyP  

 :ιατνοζίναφμε ητήρΚ ήκιωνιμ ητσ νωίψαθακορυατ νωτ αμηλθά οτΣ  
 )A ςεκίανυγ ιακ ςερδνά  

ςερτνά ονόμ )B  
ςεκίανυγ ονόμ )C  

αιρόγα άραεν ονόμ )D  
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  33 ajteyP  
 :νατή ητήρΚ ήκιωνιμ ητσ αιψάθακορυατ αΤ  

ςείχαμορυατ )A  
νωρύατ αίσυθ )B  
νωρύατ ιγήνυκ )C  

 ςυορύατ εμ αμηλθά )D  
 

 
 

  43 ajteyP  
Κ ςήκιωνιμ ςητ ήκινοτκετιχρα H :όπα ιατεζίρητκαραχ ςητήρ  

 )A ατητότιλ  
 )B  αίρτεμμυσ  
 )C ατητόκολπυλοπ  
 )D αιενήφασ  

 
 

 
  53 ajteyP  

 Η  ςήωζ ςήκιτυεκσηρθ ιακ ςήκιμονοκιο ,ςήκιτιλοπ ςητ αρτνέκ ατ νατή υοπ νωροτκάνα νωτ ήωζ
:υοπίρεπ εσεκρήιδ αίτειλιχ ηρετύεδ ητ άτακ ςητήρΚ ςήκιωνιμ ςητ   

7 )A αινόρχ 00  
αινόρχ 006 )B  
αινόρχ 005 )C  

         αινόρχ 004 )D  
 
 

 
 63 ajteyP  

 νωτ ήφορτσατακ ητώρπ Η  ςολέτ οτσ όμσιεσ όπα εκηθήλκορπ ςήχοπε ςήκιωνιΜ ςητ νωρότκανα
:ωρύγ ,ςήχοπε ςήκιροτκαναοτωρΠ ςητ  

)A   .Χ.π 0041 οτσ  
)B  .Χ.π 0051 οτσ  
 )C  .X.π 0061 οτσ  

 .Χ.π 0071 οτσ )D  
 

 
 

73 ajteyP  
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 νακηφάρτσατακ αροτκάνα άκιωνιμ αΤ  :οτσ ωρύγ άκιτσιρο  
  )A X.π 0551  .  

.Χ.π 0541 )B  
Χ.π 0531 )C  

 )D .Χ.π 0521  
 

 
 

  83 ajteyP  
 υοπ ,ςήκιμαρεκ ςητ ςωίρυκ ,ςηνχέτ ςήκιωνιμ νωνέμιεκιτνα νώκιτσιρητκαραχ νωτ αίσυοραπ Η
 ητήρΚ νητσ νωτνόϊορπ νωνέξ ςέγωγασιε ςενορχγύσ ιο ιακ ,ςέχοιρεπ ςένιρκαμ εσ ιατνοζίποτνε

:νυονχίεδ  
μελοπ νατή ςετίωνιΜ ιο ιτό )A ςόαλ ςόκι  

ςόαλ ςόκινηριε νατή ςετίωνιΜ ιο ιτό )B  
 )C όκιρετωξε οτ εμ νώτιωνιΜ νωτ ςέφαπε ςιτ  
 )D ςύοαλ ςυολλά ςυοτ όπα νώτιωνιΜ νωτ όμσιελκοπα νοτ  

 
 

 
 93 ajteyP  

 ςήκιωνιμορετσΥ ιακ ςήκιωνιμοσεΜ ςητ αιρήτκ ιατνοζίρητκαραχ ςιελύαπε ςέκιωνιμ ςΩ
 :ιανίε υοπ ,υοδόιρεπ  

 )A αροτκάνα ατ όπα αρετόρκιμ  
 )B αρετύλαγεμ  αροτκάνα οτ όπα  
 )C αροτκάνα ατ όπα αρετόκολπυλοπ  
 )D αροτκάνα ατ ςωπό αφορώυλοπ  

 
 

 
  04 ajteyP  

 ςέκιωνιμ ιο ,ορώχ όκιτωισην οτσ ύοκλαX υοτ ςήχοπε ςητ ςιελόπ ςερετόσσιρεπ ςιτ όπα ατεθίτνΑ
  :ιτό αμσαρέπμυσ οτσ ίεγηδο ςόνογεγ οτ ότυΑ .ησωρύχο νατεθέιδ εδ ςιελόπ  

)A   ύοισην υοτ όκιρετωσε οτσ αιελάφσα ναθωινέ ςετίωνιΜ ιο  
)B  ςόαλ ςόκιμελοπ νατή ςετίωνιΜ ιο  
)C  ιΜ ιο όκιρετωξε οτ εμ ςέφαπε ναχίε νεδ ςετίων  

ησρογήργε εσ ατνάπ νατή ςετίωνιΜ ιο )D  
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14 ajteyP  
 ιανίε ύοτσιαΦ ςητ ςοκσίδ Ο  

ςέτελετ ςέκιτυεκσηρθ αιγ νατύοιοπομισηρχ υοπ ςοκσίδ ςονιλήπ )A  
ήφαργιπε ητηόνατακα αιμ ιερέφ υοπ ςοκσίδ ςονιλήπ )B  

 )C εμ ςοκσίδ ςονικλάχ  ήλαφεκορυατ  νητ  
 )D κελέπ όλπιδ νοτ εμ ςοκσίδ ςονικλάχ υ 

 
 

 
  24 ajteyP  

 ιεχέ ητήρΚ ήκιωνιΜ ητσ νακηθήιοπομισηρχ υοπ ςέφαργ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ
;ίεθηφαργοτπυρκοπα  

ήφαργ ήκιφυλγορει η )A  
ύοτσιαΦ ςητ υοκσίδ υοτ ήφαργ η )B  

 )C Α ήκιμμαργ η  
 )D Β ήκιμμαργ η  

 
 

 
 34 ajteyP  

:νατή Β ήκιμμαργ Η  
ήφαργ ήκιτκελ )A  

ήφαργ ήκιβαλλυσ )B  
 )C ήφαργ ήκινωφμυσ  
 )D ήφαργ ήκιτνεηνωφ  

 
 

 
  44 ajteyP  

:ανεμίεκ ιανίε Β ήκιμμαργ ητ εμ ανέμμαργ ίεθερβ νυοχέ υοπ ανεμίεκ αΤ  
υονέμοχειρεπ ύοκιμονοκιο )A  
υονέμοχειρεπ ύοκινχετογολ )B  

 )C υονέμοχειρεπ ύοκιροτσι  
υονέμοχειρεπ ύοκιρται )D  

 
 

 
54 ajteyP  

 :ςητήρΚ ςήκιωνιμ ςητ αίνωνιοκ νητΣ  
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αταμσίμον υολόθακ νασύοιοπομισηρχ εδ )A  
όκιρετωξε οτ εμ ςέγαλλανυσ ςιτσ ονόμ αταμσίμον νασύοιοπομισηρχ )B  

τεμ ςέγαλλανυσ ςιτσ ονόμ αταμσίμον νασύοιοπομισηρχ )C ςυοτ ύξα  
 )D ςέγαλλανυσ ςιτ ςυοτ ςελό εσ αταμσίμον νασύοιοπομισηρχ  

 
 

 
 64 ajteyP  

 :νατή ςητήρΚ ςήκιωνιμ ςητ ολοβμύσ όρει οΤ  
ςοθνιρύβαλ ο )A  

ήλαφεκορυατ η )B  
ιδόπατχ οτ )C  

 )D αμώζ όκιωνιμ oτ  
 

 
 

  74 ajteyP  
 :υοτ ήχοπΕ ηρετσύ νητ άτακ αδάλλΕ ήκιτωριεπη νητσ εκηθχύτπανα ςόμσιτιλοπ ςόκϊανηκυμ Ο  

ύοκλαΧ )A    
υοθίΛ )B  

υορήδιΣ )C  
 )D ύοσυρΧ  

 
 

 
 84 ajteyP  

 υοτ ήχοπΕ ηρετσύ νητ άτακ αδάλλΕ ήκιτωριεπη νητσ εκηθχύτπανα ςόμσιτιλοπ ςόκϊανηκυμ Ο
 :ύοκλαΧ  

ατσ ασεμάνα )A  0071  ατ ιακ  0021  .Χ.π  
ατσ ασεμάνα )B  0081  ατ ιακ  0021  Χ.π  
ατσ ασεμάνα )C  0061  ατ ιακ  0011  Χ.π  
ατσ ασεμάνα )D  0051  ατ ιακ  0001  Χ.π  

 
 

 
 94 ajteyP  

 ιανίε ςελύπ ςέκιθιλαγεμ ιακ ςυοδόσιε ςέκιτηλβιπε εμ νωελόπορκα νώκϊανηκυμ νωτ ηχίετ αΤ
:ςω άτσωνγ   

 αιελκάρη )A  
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 )B  αιεπώλκυκ  
 αιτνάγιγ )C  

 )D αιελλίχα  
 

 
 

  05 ajteyP  
ατ ναζιτχέ ιοίανηκυΜ ιΟ  άροτκάνα  :ςυοτ  

νωφόλ νωτ ησάβ ητσ )A  
νωφόλ νωτ ησέμ ητσ )B  

νωφόλ νωτ ςέιγαλπ ςιτσ )C  
 )D νωφόλ νωτ ήφυροκ νητσ  

 
 

 
 15 ajteyP  

 αροτκάνα άκιωνιμ ατ εμ νώκϊανηκυμ νωτ αίεχιοτσ άνιοΚ :ιατνύορηταραπ  
 )A ησημσόκαιδ ήκιρετωσε ήκιρτεμωεγ νητσ  
 )B ησημσόκαιδ ήκιρετωσε ήλετυλοπ νητσ  
 )C ησημσόκαιδ ήκιρετωσε ηρυαμόρπσα νητσ  
 )D ησημσόκαιδ ήκιρετωσε ήτυλ ητσ  

 
 

 
  25 ajteyP  

 :ορτνέκ όκιτναμησ νατή ςολύΠ Η  
ύομσιτιλοπ ύοκιωνιμ υοτ )A  

οκϊανηκυμ υοτ )B ύομσιτιλοπ ύ  
ςήχοπε ςήκισαλκ ςητ )C  

 )D  ςήχοπε ςήκιτσινηλλε ςητ  
 

 
 

  35 ajteyP  
 :ορτνέκ όκιτναμησ νατή ςότσιαΦ Η  

ύομσιτιλοπ ύοκιωνιμ υοτ )A  
ύομσιτιλοπ ύοκϊανηκυμ υοτ )B  

ςήχοπε ςήκισαλκ ςητ )C  
 )D  ςήχοπε ςήκιτσινηλλε ςητ  
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  45 ajteyP  

 νητ ςιελόπορκα ιΟ  ,ςιεσέθ ςέρυχο άκισυφ ,ςιεδώχαρβ νατή ύομσιτιλοπ ύοκϊανηκυμ υοτ ήχοπε
:ςοίοπο ο ςόμσικιο ςανέ ςονέμσιτχ νατή νωίοπο νωτ οίεμησ ορετόληψ οτσ  

 )A ηχίετ άκιταμωρυχο όπα νατόυετατσορπ  
 )B άρυελπ ήκιλοτανα νητ όπα ονόμ ηχίετ άκιταμωρυχο όπα νατόυετατσορπ  
 )C τσορπ άρυελπ ήκιτυδ ητ όπα ονόμ ηχίετ άκιταμωρυχο όπα νατόυετα  

 νεδ )D  ηχίετ άκιταμωρυχο όπα νατόυετατσορπ  
 

 
 

  55 ajteyP  
:οιδίταρκ όκϊανηκυμ εθάκ αιγ νατή ύομσιτιλοπ ύοκϊανηκυμ υοτ ήχοπε νητ ςιελόπορκα ιΟ  

αρταέθ αισόμηδ )A  
νώτιλοπ νώλπα νωτ αίκιοτακ )B  

 )C κιοιδ ςερδέ ςέκιτη  
αιρήτσαγρε άκινχετιλλακ )D  

 
 

 
 65 ajteyP  

:ετοτνάπ νατή αιρήτκ άκϊανηκυμ αΤ  
 άκινωγαξε )A  

άκινωγιρτ )B  
άκιλκυκ )C  

 )D  αινώγοθρο  
 

 
 

  75 ajteyP  
:ιατεζάμονο .Χ.π 0521 οτσ ωρύγ εκητσίτχ υοπ ,νώνηκυΜ νωτ ηλύπ ήκιτυδοιεροβ αιρύκ Η  

 )A  ςητ ηλύπ" "ςαγγίφσ  
 )B "ςαλύκσ ςητ ηλύπ"  
 )C " νωγόλα νωτ ηλύπ"  
 )D "νωτνόελ νωτ ηλύπ"  
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 85 ajteyP  

:ιανίε ανόκιε ωτάκαραπ νητ ιατεζίνοκιεπα υοπ »νωτνόελ νωτ ηλύπ« Η  

 
ολύΠ νητσ ηλύπ ήκιρτνεκ )A  
ςογρΆ οτσ ηλύπ ήκιρτνεκ )B  

ςενήκυΜ ςιτσ ηλύπ ήκιρτνεκ )C  
ηλύπ ήκιρτνεκ )D  όσωνΚ νητσ  

 
 

 
 95 ajteyP  

:οτσ ωρύγ νασυερράτακ  αροτκάνα άκϊανηκυμ αΤ  
 )A Χ.π 0031 . 
 )B Χ.π 0021 . 
 )C Χ.π 0011 . 
 )D Χ.π 0001 . 

 
 

 
  06 ajteyP  

 :όπα εερρέπα ύομσιτιλοπ ύοκϊανηκυμ υοτ ήχοπε νητ αίσυοξε Η  
 )A ήχοδαιδ ήκιμονορηλκ  

ήχορεπυ ήκιτιλοπ )B  
 ςέκιγολκε )C ςείσακιδαιδ  

 )D ςείσακιδαιδ ςέκιτηκιοιδ  
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 16 ajteyP  
 νώκιρκεν νωτ αιεκράιδ ητ άτακ ύομσιτιλοπ ύοκϊανηκυμ υοτ ήχοπε νητ αταμήρυε ατ εμ ανωφμύΣ

:ιακ νατνονίγ νώτελετ  
 )A νώρκεν νωτ νήμιτ ςορπ ςενώγα ίοκιτηιοπ  
 )B νώρκεν νωτ νήμιτ ςορπ ςενώγα ίοκιταμαρδ  
 )C νώρκεν νωτ νήμιτ ςορπ ςενώγα ίοκιτηλθα  
)D  νώρκεν νωτ νήμιτ ςορπ ςενώγα ίοκισυομ  

 
 

 
 26 ajteyP  

 :ιανίε ιοφάτ ςίεδιεοκκαλ ιΟ  
 ο )A υοφάτ ύοκϊανηκυμ ςοπύτ άκιγολονορχ ςοτώρπ  
 ο )B υοφάτ ύοκϊανηκυμ ςοπύτ άκιγολονορχ ςορετύεδ  
 ο )C ϊανηκυμ ςοπύτ άκιγολονορχ ςοτίρτ υοφάτ ύοκ  
 ο )D υοφάτ ύοκϊανηκυμ ςοπύτ άκιγολονορχ ςοίατυελετ  

 
 

 
36 ajteyP  

ςενήκυΜ ςιτσ εκηθφύλακανα υοπ "αέρτΑ υοτ ςόρυασηθ" Ο  :ιανίε  
 οροτκάνα )A  

ορτσάκ )B  
ςοφάτ )C  

ςογρύπ )D  
 

 
 

  46 ajteyP  
 :ιανίε άκιωνιμ ατ εμ ησέχσ εσ αταμύδνε άκϊανηκυμ αΤ  

 οιπ )A ακολπίρεπ  
αμωρχύλοπ οιπ )B  

 οιπ )C  άλπα  
 )D άιρκαμ οιπ  
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  56 ajteyP  
ίοκιλισαβ ιοισύολπ ιο νυούεδαμησ ύομσιτιλοπ ύοκϊανηκυμ υοτ ήχρα νηΤ  ιοφάτ   εψακσάνα υοπ

 :ο νώνηκυΜ νωτ ηλοπόρκα νητσ  
 )A  ςοκίρρΕ ναμήλΣ  

ςναβΈ ρυοθρΆ )B  
 ςιρτνέΒ λκιάΜ )C  

 )D ςοκινόρδνΑ .Μ  
 

 
 

  66 ajteyP  
 :νοτ όπα εκηθήφαργοτπυρκοπα Β ήκιμμαργ Η  

 )A ναμήλΣ οκίρρΕ  
ςναβΈ ρυοθρΆ )B  
 ςιρτνέΒ λκιάΜ )C  

 )D οκινόρδνΑ .Μ  
 

 
 

  76 ajteyP  
 ορετώνα οτ όπα  ςατνώνικεξ ςαίνωνιοκ ςήκϊανηκυμ ςητ νωεξάτ νώκινωνιοκ νωτ ησηχράρει Η

   :ιανίε αμωίξα  
 )A ρει ,ίοκιλυα ιολύοδ ,ιομήδ ,ξανά ,οίετα  
 )B ιολύοδ ,ιομήδ ,ίοκιλυα ,οίεταρει ,ξανά  
 )C ιολύοδ ,ιομήδ ,οίεταρει ,ξανά ,ίοκιλυα  
 )D ιολύοδ ,ιομήδ ,οίεταρει ,ίοκιλυα ,ξανά  

 
 

 
  86 ajteyP  

 :υοτ ςύοεθ ςυοτ ναυερτάλ ιοίανηκυΜ ιΟ  
υοσακύαΚ )A  

 )B υοπμύλΟ  
ύοσσανραΠ )C  
ύοττηβακυΛ )D  

 
 

 
 96 ajteyP  
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 »αέρτΑ υοτ ςόρυασηθ ο« ,ςυοφάτ ςύοτωλοθ ςυομηφίρεπ ςυοτ όπα ςανΈ  ςενήκυΜ ςιτσ
:υοτ ςοφάτ ςω εκηθήρωεθ  

αέσσυδΟ )A  
αέλλιχΑ )B  

 ανονμέμαγΑ )C  
 )D υοαλένεΜ  

 
 

 
  07 ajteyP  

:εσ ςυοτ ςύοεθ ςυοτ ναυερτάλ ιοίανηκυΜ ιΟ  
ςύοαν ςίεπερπολαγεμ )A  

 αιαλήπσ άκιτηλβιπε )B  
άρκιμ )C  άρει  

 )D αιβύλακ άρκιμ  
 

 
 

  17 ajteyP  
:νατνύολετοπα αίνωνιοκ ήκϊανηκυμ νητσ οίεταρει οΤ  

 ςειερέι ςεκίανυγ όπα ονόμ )A  
 )B ςίερει ςερδνά όπα ονόμ  

ςεκίανυγ όπα ιακ ςερδνά όπα )C  
 όπα ονόμ )D αιστίροκ άραεν  

 
 

 
  27 ajteyP  
  :νατή ξανά Ο  

 )A ςητέγη ςοίανηκυΜ  
 )B ςαέρει ςοίανηκυΜ  
 )C ςήτηλθα ςοίανηκυΜ  
 )D ςόκιταμωιξα ςοίανηκυΜ  

 
 

 
  37 ajteyP  

:νυοφάργ αν αιγ νασύοιοπομισηρχ ιοίανηκυΜ ιΟ  
ήφαργ ήκιφυλγορει νητ )A  
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Β ήκιμμαργ ητ )B  
ήφαργ ήκικινιοφ ητ )C  

 )D Γ ήκιμμαργ  
 

 
 

  47 ajteyP  
 Η :εσητάματσ Β ςήκιμμαρΓ ςητ ησήρχ  

νωρότκανα νώκιωνιμ νωτ ήφορτσατακ νητ εμ )A  
νωρότκανα νώκϊανηκυμ νωτ ήφορτσατακ νητ εμ )B  

ςήφαργ ςήκικινιοφ ςητ ησινάφμε νητ εμ )C  
Α ςήκιμμαργ ςητ ησινάφμε νητ εμ )D  

 
 

 
  57 ajteyP  

 ιανίε αδάλλΕ νητσ ύομσιτιλοπ ύοκϊανηκυμ υοτ ησυερράτακ νητ εσηθύολοκα υοπ ςοδοίρεπ Η
  :ςω ήτσωνγ  

 ιονόρχ ίονιετοκσ )A  
ιονόρχ ίοκιωρη )B  

ησηννέγανα ήκινηλλε )C  
 )D ςόμσιτωφαιδ ςόκινηλλε  

 
 

 
 67 ajteyP  

 :υοπίρεπεσηκρήιδ ςοδοίρεπ ήκιρτεμωεγ Η  
ςω 0011 οτ όπα )A  .Χ.π 009 οτ  

.Χ.π 008 οτ ςω 0001 οτ όπα )B  
.Χ.π 007 οτ ςω 009 οτ όπα )C  
.Χ.π 006 οτ ςω 008 οτ όπα )D  

 
 

 
  77 ajteyP  

:»ήκιρτεμωεΓ« άκιταβμυσ ιατεζάμονο ςοδοίρεπ ήκιρτεμωεγ Η  
ςαίρτεμωεγ ςητ ηξυτπάνα νητ όπα )A  

ςήκιμαρεκ όμθυρ όκιρτεμωεγ οτ όπα )B  
 οτ όπα )C ςαίνχετολλατεμ ςητ όμθυρ όκιρτεμωεγ  
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ςήκινοτκετιχρα ςητ όμθυρ όκιρτεμωεγ οτ όπα )D  
 

 
 

87 ajteyP  
 ύοκϊανηκυμ υοτ ησυερράτακ νητ νασηθύολοκα υοπ »ιονόρχ ίονιετοκΣ« ιονεμόγελ ιΟ

 :νασηκρήιδ ύομσιτιλοπ  
.Χ.π 009 οτ ςω 0011 οτ όπα )A  
.Χ.π 008 οτ ςω 0001 οτ όπα )B  

.Χ.π 007 οτ ςω 009 οτ όπα )C  
.Χ.π 006 οτ ςω 008 οτ όπα )D  

 
 

 
 97 ajteyP  

 ορηλκόλο εσ υοδέπιπε ύοκιτοιβ υοτ ςοδονά ηφυρόκατακ αιμ εκηθώιεμησ ανώια ο8 νοτ άταΚ
 ,ηνοτνέ οσότ νατή ςενώια ςυονεμύογηορπ ςυοτ εμ ησέχσ εσ ησεθίτνα Η .ορώχ όκιδαλλε νοτ

δοίρεπ η ετσώ :ιατεζάμονο άνχυσ ήτυα ςο  
ςόμσιτναμορ ςόκινηλλε )A  

ςόμσικισαλκ ςόκινηλλε )B  
ςόμσιτωφαιδ ςόκινηλλε )C  

ησηννέγανΑ ήκινηλλε )D  
 

 
 

 08 ajteyP  
 αδάμο ήρκιμ αίμ νατόκσιρβ οδοίρεπ ήκιρτεμωεγ ητ ςακαμίλκ ςήκινωνιοκ ςητ ήφυροκ νητΣ

 :νατόζαμονο υοπ ,νώιενεγοκιο νώρυχσι  
 ιοκιοράπολυοδ )A  

ίογρυοιμηδ )B  
 )C ιοτσιρά  
 )D ςετήθ  

 
 

 
 18 ajteyP  

ιο ιακ ςεκυρήκ ιο ,ίοδιοα ιο ,ίορταιγ ιο ,ςιετνάμ ιΟ  ςετίνχετ  ,ιομότοτυκσ ,ίογρυοκλαχ ιο ςωπό ,
 :ιατνοζάμονο οδοίρεπ ήκιρτεμωεγ ητ ςενοτκέτ ιακ ςίεμαρεκ  
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A ιοκιοράπολυοδ )  
ίογρυοιμηδ )B  

 )C ιοτσιρά  
 )D ςετήθ  

 
 

 
 28 ajteyP  

 νασύολετοπα ιοίοπο ιο ,ςυορόπ ςυολλά ή ςηγ αίσητκοιδι ςωμό ςίρωχ ,ιοπωρθνά ιορεθύελε ιΟ
 ςήκιμοτα ςητ ςώτσεθακ οτ ευχσί υοπ ςέχοιρεπ εσ εκητσίναφμε υοπ νώτηγρειλλακ ηξάτ αίμ

 :νατνοζάμονο οδοίρεπ ήκιρτεμωεγ ητ ςαίσητκοιδι  
ιοκιοράπολυοδ )A  

ίογρυοιμηδ )B  
 )C ιοτσιρά  
 )D ςετήθ  

 
 

 
 38 ajteyP  

 :ενιγέ οσηννόπολεΠ νητσ νωέιρωΔ νωτ ςοδοθάκ Η  
.Χ.π ανώια υο31 υοτ όσιμ 'β οτ άτακ )A  
.Χ.π ανώια υο21 υοτ όσιμ 'β οτ άτακ )B  

 όσιμ 'β οτ άτακ )C .Χ.π ανώια υο11 υοτ  
.Χ.π ανώια υο01 υοτ όσιμ 'β οτ άτακ )D  

 
 

 
 48 ajteyP  

 ςέλλοπ νακηθήνικατεμ ορώχ όκιδαλλε νοτσ ,υοδόιρεπ ςήκιρτεμωεΓ ςητ αιεκράιδ ητ άταΚ
:νατή ςιεσύετσανατεμ ςερετόκιτναμησ ιΟ .ςεδάμο ςέκαιμσυθηλπ  

νωίανηθΑ ιακ νώλασσεΘ ,νώτωιοΒ νωτ )A  
)B  νωνάινιΑ ιακ νώλασσεΘ ,νωίανηθΑ νωτ  

νωνάινιΑ ιακ νώλασσεΘ ,νώτωιοΒ νωτ )C  
νωνάινιΑ ιακ νωίανηθΑ ,νώτωιοΒ νωτ )D  

 
 

 
  58 ajteyP  
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 νητ ,αίσαιλΦ ητ ,ςένωελΚ ςιτ ,ανήζιορΤ νητ ,ορυαδίπΕ νητ όπα νατνοχρέορπ ιοίοπο ιο ςενωΊ ιΟ
ωεγ ητ άτακ ήκιττΑ νητ ιακ αίελαιγιΑ   :αιλάραπ ατ νασικίοπα οδοίρεπ ήκιρτεμ  

 αίνωΙ αμονό οτ ναρήπ υοπ ςαίσΑ ςάρκιΜ ςητ )A  
αίνωΙ αμονό οτ ναρήπ υοπ ςητήρΚ ςητ )B  
αίνωΙ αμονό οτ ναρήπ υοπ υορπύΚ ςητ )C  

αίνωΙ αμονό οτ ναρήπ υοπ υοτπύγιΑ ςητ )D  
 

 
 68 ajteyP  

ακίδ ατητόιαχρα νητσ ςέτσακιδ ιΟ  εΣ .ςιεξάταιδ ςεφαργά ςιτ ,οιακίδ όκισυφ οτ ησάβ εμ ναζ
   :όπα νιρπ νωμόν ςακιδώκ ςότπαργ εχρήπυ νεδ ήχοιρεπ ήκινηλλε αίμακ  

Χ.π ανώια ο4 νοτ )A  
Χ.π ανώια ο5 νοτ )B  

 Χ.π ανώια ο6 νοτ )C  
Χ.π ανώια ο7 νοτ )D  

 
 

 
  78 ajteyP  

 ,ύομσιτιλοπ ύοκινηλλε υοτ ησάβ ητ εσελέτοπα ςενώια αιγ υοπ ,ςηλόπ ςητ ησινάφμε Η
 ιατίετεθοποτ  

 .Χ.π ανώια υο8 υοτ ασέμ ατσ )A  
 .Χ.π ανώια υο7 υοτ ασέμ ατσ )B  
 .Χ.π ανώια υο6 υοτ ασέμ ατσ )C  
 .Χ.π ανώια υο5 υοτ ασέμ ατσ )D  

 
 
 

  88 ajteyP  
H αίνχετολλατεμ  ητ   νητ όπα ςησαβάτεμ ςητ οιδάτσ οτσ νατόκσιρβ ήχοπε ήκιρτεμωεγ

 :αίγολονχετ  
ύοκλαχ υοτ ηνίεκε εσ υορήδισ υοτ )A  

 υορήδισ υοτ ηνίεκε εσ ύοκλαχ υοτ )B  
ύοσυρχ υοτ ηνίεκε εσ ύοκλαχ υοτ )C  

υορήδισ υοτ ηνίεκε εσ ύοσυρχ υοτ )D  
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 98 ajteyP  
 :νατή αίεφατορκεν άκϊανηθα ατσ ήκιτκαρπ ηχραίρυκ η νωνόρΧ νώνιετοκΣ νωτ αιεκράιδ ητΣ  

ςέφατ ςέκιδαμο ιο )A  
ςέφατ ςετητράξενα ιο )B  

ησυεχίρατ η )C  
 ησύακ η )D  

 
 

 
 09 ajteyP  

σεθνύσ η εκηθώφρομαιδ υοδόιρεπ ςήκιρτεμωεΓ ςητ ιακ νωνόρΧ νώνιετοκΣ νωτ αιεκράιδ ητΣ  :η  
υοεθάκεδ ύοκινηλλε υοτ )A  

 υοεθάκεδνε ύοκινηλλε υοτ )B  
 υοεθάκεδωδ ύοκινηλλε υοτ )C  
υοεθάρτακεδ ύοκινηλλε υοτ )D  

 
 

 
  19 ajteyP  

  :νατή ,"ςηγ ςητ ςογυζύσ" ςω ςωθήνυσ ιατεύενημρε αμονό οτ υοίοπο υοτ ςανώδιεσοΠ Ο  
ςατητόμινογ ςητ ςόεθ )A    

 ςητ ςόεθ )B ςασσαλάθ   
ςήκισυομ ςητ ςόεθ )C  

ύοισαρκ υοτ ςόεθ )D   
 

 
 

  29 ajteyP  
 νώεθ νωτ ςόγηχρα Ο  οεθάκεδωδ όκινηλλε οσ  :νατή  

ςαίΔ ο )A  
ςανώδιεσοΠ ο )B  

ςοτσιαφΉ ο )C  
ςηρΆ ο )D  

 
 

 
  39 ajteyP  

 :νατή αρH΄ άεθ Η  
 ςηνήριε ςητ αδιτάτσορπ )A  
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 ςαίτσε ςητ αδιτάτσορπ )B  
 )C υομάγ υοτ αδιτάτσορπ  

ατωρέ υοτ αδιτάτσορπ )D  
 

 
 

  49 ajteyP  
 Ο :νατή ςανωλλόπΑ ςόεθ  

 ςηνήριε ςητ ςητάτσορπ )A  
νώσυοΜ νωτ ςητάτσορπ )B  

υομάγ υοτ ςητάτσορπ )C  
ατωρέ υοτ ςητάτσορπ )D  

 
 

 
  59 ajteyP  

 :νατή ητίδορφΑ άεθ Η  
 ςηνήριε ςητ αδιτάτσορπ )A  

 ςαίτσε ςητ αδιτάτσορπ )B  
υομάγ υοτ αδιτάτσορπ )C  
ατωρέ υοτ αδιτάτσορπ )D  

 
 

 
  69 ajteyP  

 :νατή ςοσυνόιΔ ςόεθ Ο  
 ςάιτωφ ςητ ςόεθ )A  

 ςασσαλάθ ςητ ςόεθ )B  
ύοισαρκ υοτ ςόεθ )C  
υομέλοπ υοτ ςόεθ )D  

 
 

 
  79 ajteyP  

 :νατή ςηρΆ ςόεθ Ο  
 ςάιτωφ ςητ ςόεθ )A  

 ςασσαλάθ ςητ ςόεθ )B  
ύοισαρκ υοτ ςόεθ )C  
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υομέλοπ υοτ ςόεθ )D  
 

 
 

  89 ajteyP  
 :νατή άνηθΑ άεθ Η  

 ςαίφοσ ςητ άεθ η )A  
 ςάιφρομο ςητ αδιτάτσορπ )B  

ύοιγηνυκ υοτ άεθ η )C  
ατωρέ υοτ άεθ η )D  

 
 

 
  99 ajteyP  

 :νατή ςιμετρΆ άεθ Η  
 ςαίφοσ ςητ άεθ η )A  

 ςάιφρομο ςητ άεθ η )B  
ύοιγηνυκ υοτ άεθ η )C  

ατωρέ υοτ άεθ η )D  
 

 
 

001 ajteyP  
:νητσ ιεκήνα ςαέροφμα ωτάκαραπ Ο  

 
ήχοπε ήκισαλκ )A  



 

77  
 

ήχοπε ήκιτσινηλλε )B  
ήχοπε ήκιρτεμωεγ )C  

ήχοπε ήκϊαχρα )D  
 

 
 

 101 ajteyP  
 :υοπίρεπ εσηκρήιδ ςοδοίρεπ ήκϊαχρα Η  

ςενώια 4 )A  
 )B ςενώια 3  

ςενώια 2 )C  
 ανώια 1 )D  

 
 

 
  201 ajteyP  

 ςονογόρπ ο ςω ιατεφάργατακ ησηδίενυσ ήνιοκ νητσ ςοίοπο ο υοδόιρεπ ςήκϊαχρα ςητ ςαωρή Ο
 :ιατίελακοπα ςητ άμονό οτ εθλήορπ ιακ ηλόπ η εκηθύρδι οίοπο νοτ όπα  

ςομυνώνα )A  
 )B ςομυνώπε   

ςομυνώραπ )C  
ςομυνώνυσ )D  

 
 

 
  301 ajteyP  

ρομ ιΟ νητ ςησωνάγρο ςήκινωνιοκ ςέφ   ηνέγ άφλεδα ναναβμάλειρεπ ςείοπο ιο ήχοπε ήκϊαχρα
 :νατνοζάμονο  
ςείρταμ )A  
ςείερταλ )B  

 )C ςείρταρφ  
ςεριετένεγ )D  

 
 

 
  401 ajteyP  

 αίοπο η ήχοπε ήκϊαχρα νητ ςησωνάγρο ςήκινωνιοκ ήφρομ νατή "ςύττιρΤ" Η :εναβμάλειρεπ  
 )A ςήλυφ ςητ οτπμέπ ανέ οτ  
 )B ςήλυφ ςητ οτρατέτ ανέ οτ  
 )C ςήλυφ ςητ οτίρτ ανέ οτ  
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 )D ςήλυφ ςητ ορετύεδ ανέ οτ  
 

 
 

 501 ajteyP  
 Η .ςαίετιλοπ ςήκϊανηθα ςητ αδίμθαβ ήκιγολοροφ ιακ ήκιτηκιοιδ ητώρπ η νατή αίραρκυαν Η

 :εναβμάλειρεπ αύττιρτ εθάκ  
 ετνέπ )A  ςείραρκυαν  

 )B ςείραρκυαν ςιρεσσέτ  
 )C ςείραρκυαν ςιερτ  
 )D ςείραρκυαν ούδ  

 
 

 
  601 ajteyP  

ιO  ςεδίρταπυε   οδοίρεπ ήκϊαχρα νητ  :νατή  
 )A ςενομήτκοιαγολαγεμ  

 ιολύοδ )B  
ςετώιρταπ )C  

ςετίγυεζ )D  
 

 
 

 701 ajteyP  
 άκιτωιταρτσ ιακ άκιτηκιοιδ αρετόληψυ αΤ  υοτ ναζιρώχεξ νωίοπο νωτ ύξατεμ ,αταμώιξα

υοτ ιακ υοχραμέλοπ  υοχραρήιρτ  :όπα ιοπωσόρπκε ναναβμάλανα  
τακ νητ )A ηξάτ ηρετώ  

 νητ )B  ηξάτ αίασεμ  
 νητ )C ηξάτ ηρετώνα  

ηρετόιαλαπ νητ )D  ηξάτ  
 

 
 

  801 ajteyP  
οπ ίοτυΑ υ   σ η ,ςυοτ όγολά οτ εμ ομελόπ νοτσ ναχίετεμμυσ  νατή υοίοπο υοτ ησηρήτνυ

:νατνοζάμονο ,ήρηναπαδ  
ιοτκυτπάναππι )A  

ςετόππι )B  
ιοχραππί )C  

 )D ςίεππι  
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901 ajteyP  

  :νυοφέρτκε αν νασύοροπμ ήδαληδ ιοσό ήχοπε ήκϊαχρα νητ νατνοζάμονο ςετίγυεζ ιΟ  
  )A αγολά ιράγυεζ ανέ  

 )B αιδόβ ιράγυεζ ανέ  
 )C  ιράγυεζ ανέ αταβόρπ  
 )D αιδίγ ιράγυεζ ανέ  

 
 

 
 011 ajteyP  

  :νασύολετοπαςετάληπωκ ςω νονόμ νατνούεταρτσ υοπ ,ςετήθ ιΟ  
 τακ νητ )A ηξάτ ηρετώ  

 νητ )B  ηξάτ αίασεμ  
 νητ )C ηξάτ ηρετώνα  

ηρετόιαλαπ νητ )D  ηξάτ  
 

 
 

  111 ajteyP  
υοτ ιονίεκε ιακ ςωπό ,υοκυελάΖ υοτ ιομόν ιO  ατνοκάρΔ  :νατνύορωεθ ,ανήθΑ νητσ  

ςίεκιειπε ύλοπ )A  
 )B ίορηλκσ ύλοπ  

ιοιακίδ ύλοπ )C  
ιοκιδά ύλοπ )D  

 
 

 
  211 ajteyP  

:ςυοτ άτητόρηλκσ ητ αιγ ςιεδώιμιοραπ ιενίεμαραπ νυοχΈ  
 )A  ατνοκάρΔ υοτ ιομόν ιο  
 )B ανωίλακυεΔ υοτ ιομόν ιο  
 )C ανωλόΣ υοτ ιομόν ιο  
 )D  ιομόν ιο ήλκαρΗ υοτ  

 
 

 
  311 ajteyP  
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Ο ςογάΠ ςοιερΆ :νατή  
 )A  οιμόρδορεα όκϊανηθα οτώρπ οτ  
 )B οιμόρδογαπ όκϊανηθα οτώρπ οτ  
 )C  οίεμοκοσον όκϊανηθα οτώρπ οτ  
 )D οιρήτσακιδ όκϊανηθα οτώρπ οτ  

 
 

 
 411 ajteyP  

 :υοπ ησωτπίρεπ νητσ υοκίο υοτ όγηχρα νοτ αιγ ήτανυδ νατή ανήθΑ αίαχρα νητσ αίσεθοιυ Η  
 )A ςοιδί ο εσύομυθιπε οτ  
 )B υοτ ακίανυγ η εσύομυθιπε οτ  
 )C ςυοιγ ςυομιμόν εχίε νεδ  
 )D ςερόκ ςεμιμόν εχίε νεδ  

 
 

 
 511 ajteyP  

 νητσ ότσωνγ νατή υοπ αμητσύσ όκιτημθιρα οΤ  ητσ εκηθώφρομαιδ ςώναφορπ ιακ ατητόιαχρΑ
 υοπ ςηξέλ ςητ αμμάργ οτώρπ οτ εμ νατόφαργ ςόμθιρα ο υοπό ,υοδόιρεπ ςήκϊαχρΑ ςητ αιεκράιδ

:ιατεζάμονο ενωλήδ νοτ   
 )A όκινωφορκα  

όκινωφοτωρπ )B  
όκιτιρκα )C  

όκιχρατωρπ )D  
 

 
 

11 ajteyP 6 
 ςέκινηλλε ςερετόσσιρεπ ςιτΣ  όκιτιλπο νοτ ιατνούεθημορπ αν επερπέ ςετίλοπ ιο ιοιδί ιο ,ςιελόπ

 ησερίαξΕ .ςείεταρτσκε ςέκιτωιταρτσ εσ νυοχέτεμμυσ αν νύοροπμ αν ετσώ ,ςυοτ όμσιλποξε
:εσύολετοπα  

 )A ανήθΑ η  
ςοθνιρόΚ η )B  

ητράπΣ )C  
αβήΘ η )D  

 
 

 
yP  711 ajte  
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ρρατεμ ςέκιμονοκιο ςέκισαβ ςιτ όπΑ  :νατή ανωλόΣ υοτ ςιεσίμθυ  
 )A αιεθχέπα η  
 )B  αιεθχάσιεσ η  

αιεχένα η )C  
αιεράμυε η )D  

 
 

 
  811 ajteyP  

:ησάβ εμ ςιεξάτ ςέκινωνιοκ εσ νώτιλοπ νωίανηθΑ νωτ ησιρώχαιδ νητ ενακέ ςανωλόΣ O  
)A  ητίλοπ εθάκ υοτ αίσυοιρεπ νητ  
 )B ητίλοπ εθάκ υοτ ήγωγατακ νητ  
 )C  νητ ητίλοπ εθάκ υοτ αίκιλη  
 )D ητίλοπ εθάκ υοτ αιενέγοκιο νητ  

 
 

 
  911 ajteyP  

 :νωίανηθΑ νωτ ηέρχ ατ "αιεθχάσιεσ" ητ εΜ  
 )A νακηθήμονορηλκ  

νακητσίναφμεοτωρπ )B  
 )C νακηθώρυκα  

νακηθήξυα )D  
 

 
 

 
 021 ajteyP  

 νητ αίσυοιρεπ εχίε υολλά ετοπήδυοιοπο ιακ άλλα ,ητάρκοτσιρα ςόνε ηρόκ η ή ςογυζύσ Η
 :ήχοπε ήκϊαχρα  

 )A αιφάρωχ ατσ ιεύελυοδ αν νατόπερτιπε νεδ  
 ετοπήδσωπο επερπέ )B αιφάρωχ ατσ ιεύελυοδ αν  

 )C ακαιρύκοταββασ ατ ονόμ αιφάρωχ ατσ ιεύελυοδ αν νατόπερτιπε νεδ  
)D  ακαιρύκοταββασ ατ ονόμ αιφάρωχ ατσ ιεύελυοδ αν επερπέ  

 
 

 
 
 
 


