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1-16: Kelime ve Dilbilgisi Soruları

1. Her Müzik rahatlamaya uygun olmadığı için, bir müzik 
psikoloğu hangi parçaların bir ameliyat esnasında 
kullanıma uygun olabileceğini tespit etti.

Patienten : hasta

Einsatz : kullanım

Geheimnis : sır

Prinzip : prensip

Unternehmen : firma

Cevap:  B

2. Tilki avı İngiltere’de bu sıralar çok tartışmalıdır, hatta 
birkaç yıldır yasaktır. 

unabhängig : bağımsız

elektrisch : elektrikli

menschlich : insani

umstritten : tartışmalı

übertragbar : aktarılabilir

Cevap:  D

3. Farklı donanımları vücudu kullanarak yönetmek 
otomobil sanayisinin uzak bir hedefidir. 

störendes : sıkıntı veren

grausames : acımasız

unfaires : adil olmayan

verlorenes : kayıp olan

fernes : uzak olan

Cevap:  E

4. Her kim brezilyadaki yağmur ormanında amazon 
havzasında yaşıyorsa, kendini egzotik bir hayata 
hazırlanmalıdır.
sich beschäftigen : ilgilenmek

sich ärgern  : kızmak

sich einstellen : uyum sağlamak

ändern  : değiştirmek

sich bewerben : başvurmak

Cevap:  C
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5. Bir şirket zeplini yeni altın rezervleri havadan aramak 
için kiraladı.

bringen : getirmek

suchen : aramak

nehmen : almak

lassen : bırakmak

landen : inmek

Cevap:  B

6. Bir Üniversitenin 2018’den itibaren araştırma amacıyla 
hayvanlar üzerinde deneyler uygulama planları 
hayvanseverler tarafından geniş ölçüde itiraza maruz 
kaldı.  

Cevap:  A

7. infolge der gesamteuropäischen Erholung : bütün 
Avrupa’nın iyileşmesi sonucunda

Cevap:  C

8. das Recht auf etwas: bir şeye hakkı olmak

Cevap:  C

9. sprechen über + Akkusativ : birşey hakkında konuşmak 

Cevap:  E
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10. Die Idee, die Meinung vb. soyut kelimeleri açıklamak 
için “dass” bağlacı kullanılabilir. 

Cevap:  D

11. …, eğer bölge bir gün nükleer ışına maruz kalırsa. 

Cevap:  E

12. … kısa tarihinin ilk felaketi orada gerçekleştiğinde.

Cevap:  A

13. vielen Künstlern, mit denen er sich umgab : bir çok 
sanatçı 

sich umgeben mit : çevresi birşey ya da birileriyle sarılı 
olmak

Cevap:  B

14. … Regionalpräsindenten und dessen Regierung: 
bölgesel başkan ve onun hükümeti

Cevap:  D

15. festgestellt worden waren : tespit edildiğinde 
(Plusquamperfekt Passiv) 

Cevap:  A

16. …könnte… gesichert werden : kilitlenebilir. İhtimal 
anlamından dolayı doğru cevap “könnte”dir. 

Cevap:  C
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17-26: BOŞLUK DOLDURMA SORULARI

17. Kilo problemi olan insanlar sıklıkla ortalamanın 
üzerindeki vücut dolgunluklarının nedenlerini ararlar. 

Cevap:  B

18. Das Übergewicht sei vererbt: Aşırı kilo kalıtsal olarak 
geçmiştir 

Cevap:  E

19. Beweise für diese Begründungen : Bu gerekçeler için 
kanıt 

Cevap:  A

20. belegen, dass die Neigung zu Übergewicht vererbt ist : 
aşırı kiloya eğilimin kalıtsal olarak aktarıldığını kanıtlar 

Cevap:  E

21. Das Körpergewicht eines eineiigen Zwillings stimmt 
nicht mit dem Gewicht der Adoptiveltern:  Tek yumurta 
ikizlerinden birinin kilosu evlat edinen ebeveynlerin 
kilosu ile uyum sağlamaz 

Cevap:  B

22. seit Jahresbeginn : yıl başlangıcından beri

Cevap:  C

23. sind aber nicht gemeldet worden : Passiv Perfekt

Cevap:  E

24. Im Gegensatz zu : Buna karşılık  

Cevap:  A

25. löst … schwere Symptome aus : ağır semptomlara yol 
açar 

Cevap:  C

26. Experten vermuten : Uzmanlar tahmin ediyor 

Cevap:  B
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27-36: CÜMLE TAMAMLAMA SORULARI

27. Kışın karanlıkta işe gidilip ve karanlıkta eve 
dönüldüğünde, keyifsiz, uykusuz ve hatta depresif 
hissedilebilir. 

Cevap:  D

28. Kasları, onları zayıflatan ciddi bir hastalığa 
yakalandığı için, bir insanın tekerlekli sandalyede 
oturması mümkündür.

Cevap:  A

29. Yalnızca bir kişi Djangun ve Mangerr dillerini bildiği ve 
kimseyle kendi dilinde iletişim kuramadığı için, Djangun 
ve Mangerr dilleri son demlerini yaşıyorlar. 

Cevap:  A

30. Yok olan dilleri gelecek dünyaya yeniden 
yapılandırabilmek için, araştırmacılar bütün 
Avustralya Dillerinin atası olan bir dil arıyorlar.

Cevap:  B



www.pelikanyayinevi.com.tr

Almanca

Çözüm - 10
YDS

31. Yatma zamanının geldiğine dair bir his gelişmesi için 
ebeveynler bebeklerini her gün aynı saatte yatağa 
götürmelidirler.

Cevap:  E

32. Birçok öğrenci okulda sürekli devam eden sınavlardan 
yakınıyorlar, çünkü sürekli başarı baskısı streslerini 
yükseltiyor

Cevap:  B

33. Yaklaşık 5000 Subay ve Kaptan milyonlarca kilo 
ağırlığındaki yükün çalkantılı denizde de güvenilir 
bir biçimde ve zamanında hedef limana ulaşmasını 
sağlıyorlar. 

Cevap:  E

34. Her kim yurtdışına yerleşmek isterse, memleketine 
tamamen sırtını dönüp dönmeyeceğini iyi 
düşünmelidir.

Cevap:  A

35. Belirli noktaları seçilerek ve sunularak nesnelere 
anlam vermeye...

Cevap:  B

36. Dünyanın farklı yerlerindeki beslenme biçimlerini 
araştırmak için ... bilim adamları araştırmalarına 
başladılar.

Cevap:  C
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37-42: ÇEVİRİ SORULARI

37. 
Cevap:  C

38. 
Cevap:  D

39. 
Cevap:  B

40. 
Cevap:  A

41. 
Cevap:  E

42. 
Cevap:  C
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43-46: OKUMA PARÇALARI

43. Parçada yer alan “Während der Kommunikation 
entstehen Situationen, in denen die 
Kommunikationspartner keine gemeinsame Sprache 
haben.” [İletişim esnasında partnerlerin ortak dilinin 
olmadığı durumlar oluşur.] ifadesinden dolayı B 
şıkkında yer alan “Manchmal kann es vorkommen, dass 
die Kommunizierenden keine gemeinsame Sprache 
beherrschen” yani [Bazen iletişim kuranların ortak bir 
dile hakim olmadıkları durumlar gerçekleşebilir.] ifadesi 
doğru cevaptır.

Cevap:  B

44. Parçada yer alan “Es kann dann vorkommen, dass 
die Wörter einer Sprache entnommen werden, die 
in sozialen Situationen dominant sind.” [Sosyal 
durumlarda baskın olan bir dilin kelimelerinin alındığı 
durumlar söz konusu olabilir] ifadesinden dolayı A 
şıkkında yer alan “können die Wörter einer in sozialen 
Situationen beherrschenden Sprache geliehen werden” 
[sosyal durumlarda baskın olan bir dilin kelimeleri 
ödünç alınır] doğru cevaptır.

Cevap:  A

45. Parçada yer alan “Die Kommunizierenden beherrschen 
aber die Grammatik ihres Kommunikationspartners 
nicht und folgen aufgrund dessen der Grammatik 
ihrer eigenen Muttersprache.” [İletişim kuranlar iletişim 
partnerlerinin dilbilgisine hakim değillerdir ve bu yüzden 
kendi anadillerinin dilbilgisini kullanırlar.] ifadesinden 
dolayı D şıkkında yer alan “da ihnen die Grammatik 
der Muttersprache von ihrem Kommunikationspartner 
unbekannt ist” [iletişim partnerlerinin anadillerinin 
dilbilgisini bilmedikleri için] ifadesi doğru cevaptır.

Cevap:  D

46. Parçada Pidgin Dillerinin farklı özelliklerinden 
bahsedilmiştir. Ayrıca paragrafın sonunda kimsenin 
anadil olarak kullanmadığından da bahseldilmiştir. Bu 
nedenle C şıkkı doğru cevaptır.

Cevap:  C
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47-50: OKUMA PARÇALARI

47. Paragrafta geçen “Zugleich hat die zunehmende 
Ungleichheit das Wirtschaftswachstum in diesen 
Ländern gedrückt.” [Aynı zamanda artan eşitsizlik bu 
ülkelerde ekonomik gelişmeyi bastırmıştır.] ifadesinden 
dolayı doğru cevap C şıkkıdır.

Cevap:  C

48. Paragrafta 80li yıllarda zengin ve fakir arasındaki 
fark yediye birken şimdi en zenginlerin en fakirlerden 
9,5 kat daha fazla kazandığından bahsedilmiştir. Bu 
nedenle doğru cevap A şıkkıdır.

Cevap:  A

49. Metinde en fakir yüzde 40’ın halkın geri kalanından 
uzaklaşmasının negatif ekonomik etkiden sorumlu 
olduğundan bahsedilmektedir. Bu nedenle doğru 
cevap E şıkkıdır.

Cevap:  E

50. Paragrafta geçen “Denn ärmere Gruppen investierten 
weniger in Bildung und dies beeinflusse wiederum die 
soziale Mobilität und Ausbildung der Fachkräfte im 
jeweiligen Land.” [Çünkü daha fakir gruplar eğitime 
daha az yatırım yapmaktadır ve bu söz konusu 
ülkelerde sosyal mobiliteyi ve uzmanların yetiştirlmesini 
etkilemektedir.] ifadesinden dolayı doğru cevap A 
şıkkıdır.

Cevap:  A
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51-54: OKUMA PARÇALARI

51. Metinde geçen “... die unter anderem kognitive, 
psychologische, pragmatische und kulturelle Aspekte 
hat.” [diğerlerinden başka bilişsel, psikolojik, nesnel ve 
kültürel yönleri olan ...] ifadesinden dolayı doğru cevap 
E şıkkıdır.

Cevap:  E

52. Paragrafta yer alan “die Erwartungen an Kinder für 
frühes und schnelles Sprachenlernen” [çocuklarda 
erken ve hızlı dil öğrenmeleri beklentisi] ifadesinden 
dolayı doğru cevap D seçeneğidir. 

Cevap:  D

53. Paragrafta yer alan “Impulse für eine anregende und 
kindgerechte Umgebung zu schaffen.” [hareketli ve 
çocuklara uygun bir çevre oluşturmak için] ifadesinden 
dolayı doğru cevap B şıkkıdır.

Cevap:  B

54. Paragrafın sonunda dil edinimi ve dil öğrenimi arasında 
bir denge bulunmaya çalışıldığından bahsedilmiştir. Bu 
nedenle doğru cevap A şıkkıdır.

Cevap:  A
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55-58: OKUMA PARÇALARI

55. Parçada yer alan “Die Aussicht auf die letzten 
Klausuren ist einerseits befreiend, andererseits baut 
sich nicht selten ein enormer Leistungsdruck auf.” 
[Son sınavın olması umudu bir taraftan kurtarıcı, diğer 
taraftan da sıkça müthiş bir başarı baskısı oluşuyor.] 
ifadesinden dolayı doğru cevap C şıkkıdır.

Cevap:  C

56. Parçada yer alan “Die Prüfungsangst hat viele 
Gesichter und sie zeigt sich in Gefühlen wie Angst, 
Wut, Verzweiflung oder Niedergeschlagenheit.” [Sınav 
korkusunun bir çok yüzü vardır ve kendisini korku, 
kızgınlık, çaresizlik veya umutsuzluk gibi duygularda 
gösterir.] ifadesinden dolayı doğru cevap B şıkkıdır.

Cevap:  B

57. Parçada yer alan “Der Körper reagiert durch typische 
Stresssymptome wie Ruhelosigkeit und überhöhte 
Aktivität.” [Vücut stresin tipik semptomları ile tepki 
verir, bunlar huzursuzluk ve fazla yapılan aktivitelerdir.] 
ifadesinden dolayı doğru cevap D şıkkıdır.

Cevap:  D

58. Parçada yer alan “Im Extremfall kann die Prüfungsangst 
sogar zu einem Blackout führen und wir können das 
Gelernte nicht mehr abrufen.” [Hatta zor bir durumda 
sınav korkusu anlık bir bilinç kararmasına neden olabilir 
ve biz öğrendiklerimizi hatırlayamayız.] ifadesinden 
dolayı doğru cevap A şıkkıdır.

Cevap:  A



www.pelikanyayinevi.com.tr

Almanca

Çözüm - 10
YDS

59-62: OKUMA PARÇALARI

59. Parçada yer alan “In jungen Jahren zeigt Alfred 
Bernhard Nobel eine Vorliebe für Chemie und Technik.” 
[Alfred Bernhard Nobel genç yaşlarda kimyaya ve 
teknolojiye özel ligi duyuyor.] ifadesinden dolayı C 
şıkkında yer alan ifade doğru cevaptır.

Cevap:  C

60. Parçada yer alan “Während seiner Reisen trifft er auf 
einen italienischen Wissenschaftler, der den ersten 
Flüssigsprengstoff der Geschichte entdeckt.” [Seyahati 
sırasında tarihin ilk sıvı patlayıcının mucidi olan İtalyan 
Bilim adamına rastlar.] ifadesinden dolayı A şıkkı doğru 
cevaptır.

Cevap:  A

61. Parçada yer alan “Im Jahr 1861 wird es Nobel 
gelingen, allen Warnungen zum Trotz, das “Sprengöl” 
in großtechnischem Maßstab herzustellen.” yani [1861 
yılında Nobel tüm ikazlara rağmen nitrogliserini büyük 
çapta üretmeye başaracaktır.] ifadesinden dolayı E 
şıkkı doğru cevaptır.

Cevap:  E

62. Parçada “An einem Septembermorgen im Jahr 1864 
schreckt ein lauter Knall die Anwohner Stockholms auf, 
da auf dem Anwesen der Nobels ein Laborgebäude 
in die Luft geflogen ist.” [1864 yılının eylül sabahında 
büyük bir patlama sesi Stockholm halkını korkuyla 
yerinden fırlamalarına neden olur, çünkü Nobellerin 
arazisinde bulunan Laboratuvar binası havaya 
uçmuştur.] Ifadesinden dolayı B şıkkı doğru cevaptır.

Cevap:  B
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63-67: DİYALOG TAMAMLAMA SORULARI

63. Boşluktan önce gelen alerjisi olan birinin evi nasıl 
mikropsuz olur sorusuna verilebilecek yanıt C 
seçeneğinde yer alan ifade olabilir. 

Cevap:  C

64. Boşluktan sonra evet bu doğru ifadesi yer almaktadır. 
Yani boşluktan önce bir yargı gelmesi gerekir ve bu da 
D seçeneğinde verilmiştir. 

Cevap:  D

65. Boşluktan önce yer alan projenin çıkış noktası ve 
beklentileri neydi sorusunu ancak A seçeneğinde 
yer alan ve projenin hedefini anlatan ifade ile 
tamamlayabiliriz. 

Cevap:  A

66. Boşluktan sonra neyi araştırdıklarını ifade etmiştir. Bu 
ifadeyi verebilmesi için ancak D seçeneğinde yer alan 
Tam olarak ne araştırıyorsunuz sorusu gelebilir. 

Cevap:  D

67. Boşluktan sonra cevap verirken zamana dikkat 
çekmiştir. Yani bir zaman sorusu gerekmektedir bu da 
E seçeneğinde verilmiştir.

Cevap:  E
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68-71: EŞ ANLAMLI CÜMLE SORULARI

68. 
Cevap:  B

69. 
Cevap:  C

70. 
Cevap:  A

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

72. Boşluktan hemen önce yeni bir türden bahsetmiştir. A 
seçeneğinde ise cümleye “bu tür” diye başlamıştır bu 
nedenle doğru cevap A seçeneğidir

Cevap:  A

73. Boşluktan önceki cümlede Mısırlılara verilen başka 
isimlerden bahsetmiştir. B seçeneğinde ise bu isimlerin 
kullanım amacından bahsetmiştir.

Cevap:  B

74. Boşluktan önce anlatılan masallardan bahsetmiştir. E 
seçeneğinde ise bu masallarda nelerin geçtiğine yer 
verilmiştir.

Cevap:  E

75. Boşluktan önce alerjinin ne olduğunu bahsetmiştir. 
D seçeneğinde ise alerjinin nelere yol açtığından 
bahsetmiştir.

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

76. Bütün paragrafta Alzeimer den bahsederken, V. 
cümlede beyindeki gri bir kitleden bahsetmektedir.

Cevap:  E

77. Bütün paragrafta antibiyotiklerden bahsederken, I. 
cümlede gelecek yıllarda üretilecek antibiyotik etkili 
maddelerden bahsetmiştir.

Cevap:  A

78. Bütün parafta sözcüklerden bahsederken, III. cümlede 
ruhun dilden ayrı çalıştığını bahsetmiştir.

Cevap:  C

79. Bütün paragraf boyunca okullardan bahsederken, IV. 
cümlede yapay zekadan bahsetmiştir.

Cevap:  D

80. Bütün paragrafta psikolojik rahatsızlıktan bahsederken, 
II. cümlede spordan bahsediyor.

Cevap:  B


