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1-16: Kelime ve Dilbilgisi Soruları

1. Akdeniz yemeklerinin karakteristik bileşimi kalp damar 
hastalıkları ve kanser hastalıklarının önlenmesinde 
büyük rol oynar. 

Auseinandersetzung : ilgilenme (birşey ile)

Konstellation  : durum

Kleinigkeit  : önemsiz şey

Vorbeugung  : önleme

Verfahren  : yöntem

Cevap:  D

2. 2019-nCoV olarak adlandırılan virüs türü güncel 
analizlere göre Wuhan civarında yaşayan yılanlarda 
gelişmiştir.

geteilte : paylaşılan

erkrankte : hastalanan

getaufte : adlandırılan

ermöglichte : mümkün olan

ausgelöste : patlak veren

Cevap:  C

3. Birçok yaşlıya artan yaşla beraber yemek pişirmek zor 
gelir ve zorunlu olarak soğuk yemeklere yönelirler. 

eingeschränkt  : kısıtlanmış

gezwungenermaßen : zorunlu olarak

eigensinnig  : dik başlı

zuversichtlich  : güvenilir

selbstbewusst : kendinden emin

Cevap:  B

4. Kardelenler şubatta açmaya başlarlar ve bitkilerin ve 
kış uykusuna yatan hayvanların yaşama uyanmalarını 
bildirirler. 

austauschen  : takas etmek

erinnern  : hatırlamak

bewahren  : korumak

nachschlagen  : bakmak (sözlük vb.)

erwachen  : uyanmak

Cevap:  E
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5. Gadolinium kontrast malzemesinde hastanın 
vücudunda kalıntılar kalır, bunlar zamanla vücutta 
çoğalırlar ve muhtemelen ağır semptomlara sebep 
olurlar. 

anreichern : çoğalmak

auskennen : iyi bilmek

verbeugen : reverans yapmak

erkundigen : danışmak, sormak

entschließen : karar vermek

Cevap:  A

6. Yoğun şekilde ilgilenebildikleri evcil hayvanlar çocuksuz 
aileler için çocuğun yerini tutar. 

stellen einen Antrag : dilekçe vermek

sind ein Ersatz  : yerini tutmak

ergreifen Maßnahmen : tedbir almak

führen einen Beweis : delil öne sürmek

nehmen Rücksicht : dikkat etmek

Cevap:  B

7. prägte Politik und Gesellschaft in Schweden bis in die 
1980er Jahre. : 1980’li yıllara kadar İsveç’te siyaseti ve 
toplumu şekillendirdi

Cevap:  C

8. googeln nach : birşeyi google’da aratmak

Cevap:  D

9. und steht bezüglich des anhaltenden globalen 
Ausbruchs des Coronavirus in Kontakt mit den lokalen 
Behörden : Koronavirüs’ün sürekli küresel çoğalmasına 
ilişkin olarak yerel makamlarla iletişimdedir. 

Cevap:  E
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10. Als Julius Cäsar im Jahr 47 vor Christus eine 
Kalenderreform durchführte : Julius Caesar m.ö. 47 
yılında takvim reformunu uyguladığında...

Cevap:  D

11. Es ist ziemlich schwer vorherzusagen, wie, wo und 
wann sich ein Tornado entwickelt, da die Entwicklung 
eines Tornados mit verschiedenen Wetterkapriolen 
verbunden ist. : Bir tornadonun gelişimi havanın farklı 
muzipliklerine bağlı olduğu için nasıl, nerde ve ne 
zaman bir tornado gelişeceğini önceden söylemek 
oldukça zordur. 

Cevap:  A

12. Juristen streiten sich darüber, ob Aufnahmen mit der 
Dashcam, einer Mini-Kamera, als Beweis vor Gericht 
überhaupt zulässig sind. : Hukukçular bir mini kamera 
olan Dashcam ile yapılan kayıtların mahkemede delil 
olarak uygun olup olmadığı hakkında tartışıyorlar. 

Cevap:  B

13. es sollte ein weit verzweigtes Straßennetz vorhanden 
gewesen sein. : çok dallanıp budaklanmış bir sokak ağı 
mevcut olmalıydı. 

Cevap:  A

14. die man bedenken musste, wenn man das kulturelle 
Angebot der Türkei wahrnehmen möchte. : Türkiye’nin 
kültürel seçeneklerini görmek istediğinde düşünmelidir. 

Cevap:  A

15. kein Fall...., in dem Hacker einen Fingerabdruck 
auslasen : Hackerların ayırt ettikleri hiçbir durum 

Cevap:  B

16. positive Effekte erreichen kann: pozitif etkilere erişebilir

Cevap:  C



www.pelikanyayinevi.com.tr

Almanca

Çözüm - 2
YDS

17-26: BOŞLUK DOLDURMA SORULARI

17. ihre erlebten Erfahrungen: yaşadıkları tecrübeleri

Cevap:  A

18. damit sie so konserviert werden können. : bu şekilde 
korunabilsinler diye

Cevap:  C

19. Dies gelingt zunächst noch auf sperrigen Fotoplatten 
aus Glas:  Bu ilk olarak çok yer kaplayan camdan 
fotoğraf plaklarında başarılmıştır

Cevap:  E

20. eingestanzte Löcher am Rand ermöglichen es, 
diesen Rohfilm in der Kamera jeweils bildweise 
weiterzutransportieren : kenarında açılan delikler bu 
ham filmi her defasında resim şeklinde transfer etmeyi 
mümkün kılardı. 

Cevap:  B

21. das eine neue Ära einläutete : yeni bir dönem 
başlayacağını bildiren

Cevap:  D
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22. Es war der berühmte Wiener Arzt Karl Landsteiner : 
Meşhur Viyana’lı doktor Karl Landsteiner

Cevap:  B

23. verstehen unter + Dativ: birşeyden birşey anlamak

Cevap:  A

24. Die Zelle : Hücre

Cevap:  D

25. gegen die Antigene fremder Blutgruppen gerichtet sind.: 
yabancı kan gruplarının antijenlerine yönelmişlerdir. 

Cevap:  E

26. Diese Erkenntnis machte erstmals eine sichere 
Bluttransfusion möglich.: Bu bilgi ilk defa kan naklini 
mümkün kılmıştır.

Cevap:  C
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27-36: CÜMLE TAMAMLAMA SORULARI

27. Planwirtschaft ist eine Wirtschaftsordnung, in der ein 
Land alle Wirtschaftsprozesse von einer zentralen 
Instanz gemäß allgemeiner Zielvorgaben der 
staatlichen Führung steuern und überwachen kann. : 
Planlı ekonomi bir ülkenin merkezi bir organdan devlet 
yönetiminin genel hedef verilerine göre bütün ekonomik 
süreçleri yönetip denetleyebildiği ekonomi düzenidir. 

Cevap:  B

28. Auf der Suche nach Krankheitssymptomen im 
Internet wird man mit etlichen Krankheitsbildern 
konfrontiert und bei Kopfschmerz-Symptomen findet 
man möglicherweise nicht nur Diagnosen zu Migräne, 
sondern stellt auch fest, dass man unter einem 
Hirntumor leidet. : Internette hastalık semptomları 
aranırken çeşitli hastalıklara denk gelinir ve baş ağrısı 
semptomlarında sadece migren tanısı bulunmaz aynı 
zamanda da bir beyin tümöründen muzdarip olduğunu 
tespit edebilir. 

Cevap:  D

29. In Deutschland gibt es noch Gegenden, an denen man 
den Nachthimmel in voller Pracht bestaunen kann, 
obwohl die allgegenwärtige Lichtverschmutzung oder 
die Straßenlampen und Häuser die Himmelslichter 
eigentlich überstrahlen. : Mevcut ışık kirliliği veya sokak 
lambaları ve evler gökyüzündeki ışıkları aşırı derecede 
ışığa boğsalar bile Almanya’da hala gece gökyüzünü 
tüm ihtişamıyla izleyebileceğimiz yerler vardır.

Cevap:  A
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30. Am 4. Oktober 1957 startete ein sowjetischer Satellit in 
die Erdumlaufbahn, umkreiste unseren Planeten und 
löste in den USA einen echten Schock aus, denn damit 
hatten die Sowjetunion die erste Etappe beim Wettlauf 
ins All klar gewonnen. : 4 Ekim 1957’de bir Sovyet 
uydusu dünyanın yörüngesine fırlatıldı, dünyamızın 
etrafını dolaştı ve ABD’de gerçek bir şok etkisi yarattı, 
çünkü Sovyetler Birliği uzaya gitme rekabetinde birinci 
etabı net bir şekilde kazandı. 

Cevap:  E

31. Im alten Rom wendete ein Künstler bereits im 
ausgehenden 4. Jahrhundert n. Chr. einen Trick an 
um ein ganz besonderes Objekt zu schaffen, einem 
Glaskelch, der mit einer Szene aus der antiken 
Lycurgus-Sage verziert war. : Eski Roma’da bir sanatçı 
m.s. 4 yüzyılın sonlarına doğru özel bir nesne üretmek 
için bir yöntem kullandı, üzerin de Lycurgus Efsanesinin 
işlendiği cam kadeh yaptı. 

Cevap:  B

32. Die Oberfläche einer Eisdecke steht im Winter zwar 
still, nur der Wind kann die Eisdecke jedoch leicht nach 
unten drücken und neigen, aber unter dieser Eisdecke 
können Strömungen entstehen, die teilweise stärker 
sind als bei eisfreiem Wasser. : Bir buz örtüsünün 
yüzeyi gerçi kışın sabittir fakat yalnızca rüzgar buz 
örtüsünü kolayca alttan bastırabilir ve eğebilir ama 
bu buz örtüsünün altında kısmen buzsuz sudan daha 
güçlü akımlar oluşabilir.

Cevap:  C

33. Nach Angaben der Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit (EFSA) enthält rund die Hälfte 
der in EU-Ländern genommenen Lebensmittelproben 
messbare Rückstände der Gifte, die sich sowohl 
akut als auch chronisch auf unsere Gesundheit 
auswirken können. : Avrupa Besin Güvenliği Biriminin 
verilerine göre Avrupa Ülkelerine alınan besin 
örneklerinin yaklaşık yarısı hem akut hem de kronik 
olarak sağlığımıza etki eden ölçülebilir düzeyde zehir 
içermektedir. 

Cevap:  B
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34. Während der Mittagsschlaf in Südeuropa, den USA 
oder Japan einen festen Platz im Alltag hat, bieten 
in Deutschland erst wenige Unternehmen ihren 
Mitarbeitern Ruheräume an. : Öğle uykusu güney 
Avrupa’da, ABD’de veya Japonya’da günlük yaşamın 
vazgeçilmez bir parçasıyken, Almanya’da çok az 
işletme çalışanları için dinlenme odaları sunuyor. 

Cevap:  D

35. Die Vollendung der damals 164 Kilometer langen 
Wasserstraße galt als technische Meisterleistung 
und wurde entsprechend pompös gefeiert, da die 
Abkürzung durch Afrika Schiffen die Fahrt um das Kap 
der Guten Hoffnung herum erspart. : O zamanlar 164 
kilometre uzun su yolu teknolojik olarak bir ustalık eseri 
kabul ediliyordu ve Afrika’nın içinden bu kısaltma Ümit 
Burnunu dolaşmayı gerektirmediği için buna uygun 
olarak muhteşem şekilde kutlandı. 

Cevap:  D

36. Hernan Cortez machte sich im Jahr 1519 mit elf 
Schiffen und gut 600 Mann Besatzung von Kuba aus 
auf den Weg, um das heutige Mexiko zu erobern.: 
Hernan Cortez 1519 yılında 11 gemiyle ve 600 
kişilik mürettebatıyla Küba’dan yola çıktı, günümüz 
Meksika’sını fethetmek için. 

Cevap:  E
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37-42: ÇEVİRİ SORULARI

37. 
Cevap:  A

38. 
Cevap:  E

39. 
Cevap:  D

40. 
Cevap:  C

41. 
Cevap:  B

42. 
Cevap:  B
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43-46: OKUMA PARÇALARI

43. Paragrafta “Die Heuschreckenplagen sind im Nahen 
Osten nicht neu, denn schon seit tausenden von 
Jahren sind die Einheimischen mit den Heuschrecken 
konfrontiert.” [Çekirge sürüleri yakın doğuda yeni 
değildir, çünkü binlerce yıldır yerli halk çekirgelere 
maruz kalmıştır.] ifadesinden dolayı doğru cevap B 
seçeneğidir. 

Cevap:  B

44. Paragrafta geçen “...ein kleiner Teil eines solchen 
Heuschreckenschwarms sind in der Lage, an nur 
einem Tag Nahrung von bis zu 2.500 Menschen zu 
vernichten.” [Böylesi bir çekirge sürüsünün küçük bir 
kısmı sadece bir günde 2500 insanın besinini yok 
edebilir.] ifadesinden dolayı doğru cevap B seçeneğidir. 

Cevap:  B

45. “In der Vergangenheit haben Schwärme den Atlantik 
von Nordafrika bis in die Karibik überquert.” [Geçmişte 
sürüler Kuzey Afrika Atlantik’inden Karibik’e kadar 
geçmişlerdir.] ifadesi metinde geçmemiştir. 

Cevap:  C

46. gefräßig = unersättlich: obur

Cevap:  A
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47-50: OKUMA PARÇALARI

47. Paragrafta geçen “Ferdinand Magellan kommt in 
der Zeit Portugals auf die Welt, in der Portugal eine 
dominierende Seefahrernation ist.” [Ferdinand 
Magellan Portekiz’in baskın bir gemici ülkesi olduğu bir 
zamanda dünyaya gelmiştir.] ifadesinden dolayı doğru 
cevap D seçeneğidir. 

Cevap:  D

48. Paragrafta geçen “Das Kap der guten Hoffnung, das 
von Bartolomeu Diaz umrundet wurde und der Seeweg 
nach Indien, den Vasco da Gama entdeckt hat...” 
[Bartolomeu Diaz tarafından dolaşılan Ümit Burnu  ve 
Vasco da Gama’nın keşfettiği Hindistan’a giden deniz 
yolu...] ifadesinden dolayı doğru cevap C seçeneğidir. 

Cevap:  C

49. “Der Gedanke keimt” yeni düşünceler oluştu anlamına 
geldiği için doğru cevap B seçeneğidir. 

Cevap:  B

50. Metinde Magellan’ın gelişimi ve yeni rotaları 
keşfetmesinden bahsedilmiştir. Bu nedenle doğru 
cevap D seçeneğidir.

Cevap:  D
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51-54: OKUMA PARÇALARI

51. Metinde başarıların tesadüfler sonucu ortaya 
çıktığından ve insanlığa fayda sağladığından 
bahsedilmiştir. 

Cevap:  B

52. Metinde Röntgen’in deney esnasında tesadüfen bir ışık 
parlaması gördüğünden ve bunun muhtemel bir gaz 
boşaltım çubuğundan kaynaklandığını düşündüğünden 
bahsedilmiştir. 

Cevap:  D

53. Paragrafta geçen “Dieses Phänomen kann nur von der 
Gasentladungsröhre herrühren, mit der der Forscher 
die Kathodenstrahlen untersucht.” [Bu olay yalnızca 
araştırmacının katod ışınlarını araştırdığı gaz boşaltım 
borusundan meydana gelebilir.] ifadesinden dolayı 
doğru cevap A seçeneğidir. 

Cevap:  A

54. neue Ära der Medizin wird eingeläutet : es beginnt ein 
neues Zeitalter in der Medizin: tıpta yeni bir çağ başladı

Cevap:  C
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55-58: OKUMA PARÇALARI

55. Paragrafta geçen “Ein Inhaltsstoff wird nur 
dann genehmigt, wenn dieser nachweislich als 
gesundheitlich unbedenklich sowie als technologisch 
notwendig eingestuft wird.” [Bir madde ancak sağlık 
yönünden sakıncasız ve teknolojik olarak gerekli 
görülürse onaylanır.] ifadesinden dolayı doğru cevap E 
seçeneğidir. 

Cevap:  E

56. Metinde 107 tane gıda katkısının tüketildiğinden 
ve tüketici merkezinin buna karşı uyardığından 
bahsedilmiştir. 

Cevap:  D

57. Paragrafta “Sie stehen im Verdacht, Allergien, Krebs 
und andere Erkrankungen auszulösen,” [Alerji, kanser, 
ve diğer hastalıklara sebep olma şüpheleri vardır.] 
ifadesinden dolayı doğru cevap A seçeneğidir. 

Cevap:  A

58. Dosis [doz] kelimesi Zusatzstoff [gıda katkısı] kelimesi 
ile bağlantılı bir kelime değildir. 

Cevap:  B
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59-62: OKUMA PARÇALARI

59. Paragrafta geçen “Die Schwerkraft sorgt dafür, dass 
wir fest auf dem Boden stehen und nicht einfach 
wegschweben.” [Yer çekimi gücü  bizim zeminde 
sağlam durmamızı ve havada süzülmemizi sağlar.] 
ifadesinden dolayı doğru cevap C seçeneğidir. 

Cevap:  C

60. Paragrafta geçen “...kann für wissenschaftliche 
Experimente manchmal hinderlich sein. Deshalb führen 
Forscher manche Tests lieber in der Schwerelosigkeit 
aus.” [bilimsel deneyler için bazen engelleyici olabilir. 
Bu yüzden araştırmacılar bazı testleri yerçekimsiz 
ortamda uygularlar.] ifadesinden dolayı doğru cevap E 
seçeneğidir. 

Cevap:  E

61. wegschweben = gleiten : havada süzülmek

Cevap:  D

62. Paragrafta yerçekimsiz ortamda araştırmadan 
bahsedilmiştir.

Cevap:  A
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63-67: DİYALOG TAMAMLAMA SORULARI

63. Katılan insanların hangi türü tercih ettiğini söyler 
misiniz? sorusu üzerine “Neyseki hiç bir tür.” ile 
başlayan cevap doğru olur. 

Cevap:  C

64. Herr Munter’in tüketicilere pozitif etki eder ifadesinden 
dolayı ancak B seçeneği doğru olur. 

Cevap:  B

65. Frau Schmidt’in “Benim buna hakkım var mı?” 
sorusu üzerine noel ikramiyesinin nasıl verildiğinden 
bahsedilen E seçeneği doğru cevaptır. 

Cevap:  E

66. Jutta Burn-out sendromunun nasıl oluştuğundan 
bahsetmiştir. Bu nedenle Sven Burn-out sendromunun 
nasıl ortaya çıktığını sormuştur. 

Cevap:  D

67. Herr Gartner Irma Kasırgasında insan etkisinin olup 
olmadığını sormuştur. Bu nedenle cevap ancak B 
seçeneği olabilir.

Cevap:  B
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68-71: EŞ ANLAMLI CÜMLE SORULARI

68. 
Cevap:  A

69. 
Cevap:  C

70. 
Cevap:  D

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

72. İlk cümlede zeka sabit kalır demiştir. Bu nedenle IQ 
seviyesinin değişmediğinden bahseden C seçeneği 
doğru cevaptır. 

Cevap:  C

73. Metin boyuna endoskoptan bahsetmiştir. Endoskop’la 
ilgili olan E seçeneği doğru cevaptır. 

Cevap:  E

74. Metinde bebeklerin içerik kelimelerinin ve işlev 
kelimelerini ayırt edebildiklerinden bahsetmiştir. Bu 
nedenle A seçeneği doğru cevaptır. 

Cevap:  A

75. Paragrafta ağacın farklı kullanımlarından bahsedilmiştir. 
D seçeğinde ise yakıt olarak kullanımından 
bahsedilmektedir.

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

76. Bütün paragrafta Koronavirüsten dolayı evde çalışma 
şartlarından bahsederken D seçeneğinde selfie’den 
bahsedilmiştir. 

Cevap:  D

77. Bütün metinde eski kitaplar ve kullanımlarından 
bahsedilmiştir. Ama B seçeneğinde kitapların raftan 
alınıp sayfaların çevrilmemesi gerektiğine değinmiştir. 

Cevap:  B

78. Bütün paragraf insan yapımı bir çağdan bahsederken A 
seçeneğinde sera gazından bahsedilmiştir. 

Cevap:  A

79. Bütün metin internetin yazılımından bahsederken E 
seçeneğinde karar verme kriterlerinden bahsedilmiştir. 

Cevap:  E

80. Bütün paragrafta ilkbahar yorgunluğundan 
bahsederken C seçeneği anlam olarak uyar gibi 
görünse bile kullanılan “er” zamirinin karşılığı yoktur. 

Cevap:  C


