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1-16: Kelime ve Dilbilgisi Soruları

1. Maddeler dünya üzerinde üç halde bulunurlar, yani 
katı, sıvı ve gaz formunda. 

Zustand : durum, hal

Umstand : zahmet

Bestand : varlık

Aufstand : ayaklanma

Vorstand : başkan

Cevap:  A

2. Bu model çok rağbet görüyor, sayı yönünden de fazla 
değil, bu nedenle çok zor erişiliyor. 

begehrt sein : rağbet görmek

entbehrlich : gereksiz

vorhanden : mevcut

überflüssig : gereksiz

verderblich : çürüyebilir

Cevap:  A

3. Öğrencilerin öğrenci yurdunda bir odaya yerleşip 
yerleşemeyeceklerini danışması şimdilerde sık 
meydana gelmektedir. 

herkömmlich  : geleneksel

unkonventionell : geleneksel olmayan, modern

häufig  : sık

konventionell  : geleneksel

üblich  : yaygın

Cevap:  C

4. Belediye başkan adayı düşman halk gruplarını 
uzlaştırmayı denedi. 

vergehen : geçmek (zaman)

vernehmen : ifadesini almak

versöhnen : uzlaştırmak, barıştırmak

verlieren : kaybetmek

vermieten : kiraya vermek

Cevap:  C
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5. Çinden koronavirüsün sebebiyet verdiği bir akciğer 
hastalığı yayıldı. 
verursachen : sebebiyet vermek

ausbreiten : yayılmak

springen : atlamak

verfassen : yazmak

vornehmen : yapmak, gerçekleştirmek

Cevap:  B

6. Bazı gelecek araştırmacıların fikrine göre iklim 
değişiminin sonucunda savaşlı bir şiddet olacak. 

von Vorteil sein : avantajı olmak

zur Folge haben : sonucu olmak

Mühe geben  : çaba harcamak

Entschluss fassen : karar almak

Versprechenn halten : sözünü tutmak

Cevap:  B

7. Bütün korkulara karşı günlük gazeteler eskiden olduğu 
gibi artan rağbete seviniyorlar. 

Cevap:  A

8. Respekt haben vor + Dativ : bir şeye saygı duymak

Cevap:  C

9. Kampf um + Akkusativ: bir şey uğruna mücadele

Cevap:  B

10. ... bu yüzden bir araştırmada dilsel farklılıkların 
bizim düşünce tarzımızı değiştirip değiştirmediği 
araştırılmıştır. 

Cevap:  E
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11. Bölgesel lehçeler uzun bir zaman diliminde 
gelişmişken, yüksek Almanca bölgeler üstü bir norm 
olarak yaratılmıştır. 

Cevap:  C

12. ... bir şey söyleyecekmiş gibi görünüyordu.  

Cevap:  A

13. Küçük kusurlar gösterse bile birçok kişi meyveleri çöpe 
atıyor. 

Cevap:  B

14. ... uzun yıllar boyunca evlerini terk etmek zorundalar. 
Cevap:  C

15. Somut bir metnin spesifik söz dizimi, spesifik vurgu ve 
stilini belirleyen her şey söylem analizine aittir. 

Cevap:  A

16. die Anteil derer, die es wirtschaftlich gut fanden : 
...ekonomiyi iyi bulanların oranı... 

Cevap:  D
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17-26: BOŞLUK DOLDURMA SORULARI

17. Denn die harmonischen Klänge beeinflussen unsere 
Stimmung und Gefühle : Çünkü harmonik tınılar bizim 
ruh halimizi ve hislerimizi etkilerler

Cevap:  A

18. sogar im Mutterleib reagieren wir schon auf Musik : 
hatta anne karnında müziğe tepki veririz. 

Cevap:  B

19. Auch auf die Gesundheit wirkt sich sowohl das Singen 
als auch das Hören von Musik positiv aus : Sağlığımıza 
da hem şarkı söylemek hem de müzik dinlemek pozitif 
etki eder. 

Cevap:  B

20. Durch das Spiel auf der Geige etwa entstehen neue 
Nervenverbindungen... : Keman çalarak yeni sinir 
bağlantıları oluşur

Cevap:  C
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21. Das erleichtert das Lernen und kann das Gedächtnis 
stärken. : Öğrenmeyi kolaylaştırır ve hafızayı 
güçlendirir. 

Cevap:  E

22. gerade ein Buch veröffentlicht : bir kitap yayımladı

Cevap:  A

23. In seiner Abhandlung “Die Entstehung der Arten” 
postuliert er, dass Tier- und Pflanzenarten nicht durch 
Schöpfung entstanden sind... : “Türlerin oluşumu” 
makalesinde hayvan ve bitki türlerinin yaratılışla 
oluşmadıklarını ortaya atmıştır...

Cevap:  E

24. aus gemeinsamen Ursprüngen entwickelt haben : 
ortak köklerden gelişmişlerdir 

Cevap:  E

25. dieser allmählichen Evolution: bu yavaş evrimin...

Cevap:  D

26. keinen eindeutigen Kandidaten für ein solches “Missing 
Link” gefunden : böyle bir eksik bağlantı için açık bir 
aday bulunamamıştır.

Cevap:  A
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27-36: CÜMLE TAMAMLAMA SORULARI

27. Erkrankten Menschen kostet es häufig große 
Überwindung sich in Behandlung zu begeben. : Hasta 
insanlar için tedaviye başlamak sıklıkla bir zorluğu 
aşmaktır. 

Cevap:  A

28. Es kommt vor, dass eine Depression nicht sofort 
erkannt wird und sich hinter körperlichen Beschwerden 
wie Kopf-, Glieder- und Gelenkschmerzen, 
Bauchbeschwerden oder Schlafstörungen verbirgt. 
: Sıklıkla bir depresyonun hemen anlaşılmadığı ve 
baş, organ ve eklem ağrıları, karın şikayetleri ve uyku 
bozuklukları gibi fiziki şikayetlerin arkasına gizlendiği 
durumlar vardır. 

Cevap:  C

29. Durch Methangas, das beim Auftauen der 
Permafrostböden frei wird, beschleunigt sich der 
Klimawandel zusätzlich. : Permafrost toprağın erimesi 
ile salınan metan gazı sayesinde iklim değişimi ayrıca 
hızlanır. 

Cevap:  E

30. Früher wurden Konservendosen mit Blei zugelötet – 
das giftige Schwermetall verunreinigte mit der Zeit auch 
die Lebensmittel in der Dose, sodass Bleivergiftungen 
keine Seltenheit waren. : Eskiden konserve kutuları 
kurşun ile lehimlenirdi, bu zehirli ağır metal zamanla 
kutunun içindeki besini de kirletirdi, böylece kurşun 
zehirlenmeleri hiçte nadir değildi. 

Cevap:  D

31. Jeder, der Werbung sieht, weiß, dass er manipuliert 
werden soll, trotzdem glauben die meisten Menschen, 
vernünftig und überlegt einzukaufen. : Reklam izleyen 
herkes yönlendirileceğini bilir, buna rağmen birçok 
insan akıllıca ve düşünerek alışveriş ettiğine inanır. 

Cevap:  B
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32. Rechenschwache Kinder haben besondere 
Schwierigkeiten beim Erlernen des Rechnens, 
dementsprechend sind ihre schulischen Noten in 
diesem Fach schlecht. : Hesaplama yeteneği zayıf 
çocukların hesaplamayı öğrenirken zorlanırlar, buna 
uygun olarak bu dersteki okul notları kötüdür. 

Cevap:  B

33. Wir glauben, die Geheimnisse des Lebens und der 
Wissenschaft seien weitgehend entschlüsselt, doch 
es gibt viele alltägliche Phänomene, für die es keine 
wissenschaftlich eindeutigen Erklärungen gibt.: 
Yaşamın ve bilimin sırlarının geniş ölçüde çözüldüğüne 
inanırız, fakat net bilimsel açıklaması olmayan birçok 
günlük olay vardır. 

Cevap:  A

34. Da 71 Prozent der Erdoberfläche von Wasser bedeckt 
sind, verleiht es der Erde den besonderen Namen - 
der blaue Planet. : Dünya yüzeyinin yüzde 71’i su ile 
kaplı olduğundan dünyaya özel ismini vermiştir: mavi 
gezegen. 

Cevap:  D

35. Der Klimawandel droht dem größten Regenwald 
auszutrocknen; die entscheidende Frage ist, wie viel 
Zeit zur Rettung bleibt. : İklim değişimi büyük yağmur 
ormanını kurumakla tehdit ediyor; belirleyici soru ise 
kurtarmak için ne kadar zaman kaldığıdır. 

Cevap:  E

36. Eine Weile schien die Frage geklärt, woher das tödliche 
Coronavirus kommt, doch neue DNA-Ergebnisse 
entlasten den schuppigen Hauptverdächtigen. : Bir 
süre ölümcül koronavirüs’ün nerden geldiği açıklamış 
gibi göründü, fakat yeni DNA sonuçları derisi pullu 
zanlıları akladı.

Cevap:  C
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37-42: ÇEVİRİ SORULARI

37. 
Cevap:  A

38. 
Cevap:  D

39. 
Cevap:  E

40. 
Cevap:  B

41. 
Cevap:  A

42. 
Cevap:  D
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43-46: OKUMA PARÇALARI

43. Metinde yer alan “... es ist auch auf einen fossilen 
Rohstoff angewiesen.” [aynı zamanda da fosil 
hammaddelere muhtaçtır.] ifadesinden dolayı C 
seçeneği doğru cevaptır. 

Cevap:  C

44. Parçada “denn viele gebräuchliche Waren wie Tüten, 
Becher, Flaschen etc. werden aus Plastik hergestellt” 
[çünkü poşetler, kaplar, şişeler gibi birçok kullanışlı 
ürün plastikten üretilmiştir] ifadesi yer aldığından doğru 
cevap B seçeneğidir. 

Cevap:  B

45. zumüllen  : çöple doldurmak

überhäufen : tıka basa doldurmak

Cevap:  E

46. Metinde “, der stammt aber aus Monokulturen in 
Kanada und muss dann bis zu uns nach Deutschland 
verschifft werden. Somit entsteht durch den Transport 
auch hierbei viel CO2.” [Kanada’daki monokültürlerden 
gelmektedir ve Almanya’ya kadar gemiyle gönderilmesi 
gerekmektedir. Böylece transferi esnasında 
karbondioksit salınımı olur.” ifadesinden dolayı doğru 
cevap D seçeneğidir.

Cevap:  D
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47-50: OKUMA PARÇALARI

47. Parçada geçen “Kurz vor der Prüfung eine Pille 
schlucken und schon ist die Höchstpunktzahl in der 
Klausur garantiert.” [Sınavdan kısa süre önce bir 
hap alınır ve sınavdaki en yüksek not kesinleşmiştir.] 
ifadesinden dolayı B seçeneği doğru cevaptır. 

Cevap:  B

48. Parçada yer alan “...aber Pillen, die ein besseres 
Gedächtnis und eine erhöhte Konzentrations- 
und Leistungsfähigkeit in Stresssituationen wie 
Prüfungen versprechen, werden schon lange von 
der Pharmaindustrie angeboten” [Fakat daha iyi bir 
hafıza ve sınavlar gibi stresli durumlarda yüksek 
konsantrasyon ve başarı vaad eden haplar uzun süredir 
ilaç sanayi tarafından satılmaktadır.] ifadesinden dolayı 
doğru cevap A seçeneğidir. 

Cevap:  A

49. Paragrafta piayasada satılan ilaçların gerçekten 
başarıyı artırıp artırmadığı tartışılmaktadır. Bu nedenle 
doğru cevap C seçeneğidir. 

Cevap:  C

50. die Stimmung heben = die Laune steigern : morali 
yükseltmek

Cevap:  E
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51-54: OKUMA PARÇALARI

51. Paragrafta geçen “und Gemeinschaften konnten sich 
an frei gewählten Orten niederlassen.”  [ve toplumlar 
özgürce seçtikleri yerlere yerleşmişlerdir] ifadesinden 
dolayı doğru cevap D seçeneğidir. 

Cevap:  D

52. Paragrafta geçen “so sind vor allem Mikroorganismen 
für den Lebensmittelverderb verantwortlich.” [böylece 
mikroorganizmalar besinlerin bozulmasından 
sorumludur.] ifadesinden dolayı doğru cevap A 
seçeneğidir. 

Cevap:  A

53. verfeinern = verbessern : iyileştirmek

Cevap:  B

54. Soru kökünde metne göre hangisi doğru değildir dediği 
için C seçeneğinde yer alan “Birçok konserve yöntemi 
mikroorganizmaların etkisini artırmayı dener.” ifade 
doğru cevaptır.

Cevap:  C
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55-58: OKUMA PARÇALARI

55. Parçada yer alan “Kunststoffe stecken in Einkaufstüten 
und Verpackungen ebenso wie in Kleidung, Spielzeug, 
technischen Geräten und Kosmetik” [Plastikler alışveriş 
poşetlerinde ve paketlerde aynı şekilde kıyafetlerde, 
oyuncaklarda, teknik aletlerde ve kozmetikte saklıdır.] 
ifadesinden dolayı E seçeneği doğru cevaptır. 

Cevap:  E

56. Paragrafta geçen “Als Folge finden sich mittlerweile 
nicht nur auf Deponien Unmengen an Kunststoff, 
sondern auch in Böden und Gewässern.” [Sonuç olarak 
bu aralar yalnızca depolarda değil aynı zamanda da 
yerde ve sularda da çok sayıda plastik bulunmaktadır.] 
ifadesinden dolayı doğru cevap D seçeneğidir. 

Cevap:  D

57. Paragrafa uyan en güzel başlık E seçeneğinde yer alan 
“Plastik Çöp Deryası”’dır. 

Cevap:  E

58. Paragrafta geçen “Allein in den Ozeanen schwimmen 
150 Millionen Tonnen Plastikabfall, schätzen Forscher.” 
[Uzmanlar yalnızca okyanuslarda 150 milyon ton 
plastik çöp yüzdüğünü tahmin etmektedir.] ifadesinden 
dolayı doğru cevap D seçeneğidir.

Cevap:  D
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59-62: OKUMA PARÇALARI

59. Paragrafta geçen “Europas einziger Supervulkan 
nähert sich Schritt für Schritt dem nächsten Ausbruch” 
[Avrupa’nın tek süper volkanı adım adım bir sonraki 
patlamaya yaklaşmaktadır.] ifadesinden dolayı doğru 
cevap C seçeneğidir. 

Cevap:  C

60. Paragrafta yer alan “Nach einer 400-jährigen Pause 
ist der große Krater am Stadtrand von Neapel im Jahr 
1950 wieder aktiv geworden.” [400 yıllık bir aradan 
sonra Nepal şehir kenarında yer alan büyük krater 
1950 yılında aktifleşti.] ifadesinden dolayı doğru cevap 
A seçeneğidir. 

Cevap:  A

61. heraufbeschwören = hervorrufen : neden olmak

Cevap:  B

62. Paragrafta geçen “bei der binnen sieben Tagen ein 
hoher Aschekegel entstand” [yedi gün içinde bir 
kül konisi oluştu] ifadesinden dolayı doğru cevap D 
seçeneğidir. 

Cevap:  D
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63-67: DİYALOG TAMAMLAMA SORULARI

63. Ancak gazetecinin “15 yıl sonra geleneksel anlamda 
kitapların olacağına inanıyor musunuz?” sorusu üzerine 
yayınevi müdürü “İnanılmaz artışa rağmen müşterilerin 
büyük kısmı e-kitap okumak istemiyor” diyebilir. 

Cevap:  A

64. Utku konser düzenini anlatıyor. Bu yüzden Çetin ancak 
B seçeneğinde yer alan orkestranın nasıl organize 
olduğu sorusunu sormuş olabilir. 

Cevap:  B

65. Satıcı bilet türlerini tek tek anlatmıştır. Bu nedenle 
öğrenci ancak biletlerin birbirinden ne farkı olduğunu 
sormuş olabilir. 

Cevap:  C

66. Gökhan’ın daha sonra ne oldu sorusu üzerine 
Sedef’in başına gelenleri anlatması gerekir. Bu da E 
seçeneğinde verilmiştir. 

Cevap:  E

67. Jeofizikçi okyanus kabuğunun mikrobiyolosini de 
inceleyeceğiz demiştir. Bu nedenle buraya gelecek 
soru ancak D seçeneğinde yer alan “Bu araştırma ile 
başka hangi sorular cevaplanacak?” olabilir. 

Cevap:  D
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68-71: EŞ ANLAMLI CÜMLE SORULARI

68. 
Cevap:  A

69. 
Cevap:  C

70. 
Cevap:  B

71. 
Cevap:  D
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72-75: METİN TAMAMLAMA SORULARI

72. Boşluktan önce bu zıtlıkların birbirine denk gelmesidir 
demiştir. Bu nedenle doğru cevap zıtlıklardan 
bahsedilen B seçeneğidir. 

Cevap:  B

73. Boşluktan önce yalnızlığın organizmaya ne gibi etkileri 
olduğu kanıtlanmıştır denmiştir. Bundan sonrada 
bu etkilerden bahsedilen D seçeneği doğru cevap 
olacaktır. 

Cevap:  D

74. Boşluktan sonra bu özel virüsler bakterileri enfekte 
ederler demiştir. Bu nedenle boşluğa virüslerden 
bahsedilen A seçeneğinin gelmesi gerekmektedir. 

Cevap:  A

75. Boşluktan sonraki cümle ile C seçeneği birleşince bir 
bütün oluşturmaktadır: “Biber ve yenibahar arayışında 
yalnıza Atlantik’ten Pasifik’e uzun süredir aranan yolu 
keşfetmemiştir. Aynı zamanda da filosu tarihin ilk dünya 
turunu gerçekleştirmiştir. “

Cevap:  C
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76-80: ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN CÜMLE 
SORULARI

76. İlk dört cümlede tıp ve gelişiminden bahsederken. 
Beşinci cümlede bir ilaçtan bahsetmiştir. 

Cevap:  E

77. Bütün metinde terlemeden bahsetmiştir. Ancak ikinci 
cümlede onlar birden terlemeye başlar demiştir 
ve metinde onlar zamirini karşılayacak bir isim 
bulunmamaktadır. 

Cevap:  B

78. Bütün metinde çiçek hastalığından bahsederken 
birinci cümlede herhangi bir hastalığın bulaşmasından 
bahsedilmiştir. 

Cevap:  A

79. Bütün metinde atmosferden bahsederken üçüncü 
cümlede atomlardan bahsetmiştir. 

Cevap:  C

80. Bütün metinde geçmişte yaşamış bir hayvan türünden 
bahsederken dördüncü cümlede Louis Pasteur’den 
bahsetmiştir.

Cevap:  D


