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1-16: Kelime ve Dilbilgisi Soruları

1. 400 yıl boyunca Kudüs Osmanlı İmparatorluğuna aitti; 
tam olarak 9 Aralık 1917 tarihine kadar. 

Cevap:  C

2. Terörle uluslararası düzeyde mücadele edebilmek için 
birçok tedbir olabildiğince hızlı alınmalıdır. 

Maßnahmen : Tedbirler

Ziele : Hedefler

Rechte : Haklar

Rezepte : Reçeteler

Urteil : Yargı

Cevap:  A

3. Geçmişte birçok başarısız deneme gerçekleşmesine 
rağmen kalp nakli bugün yerleşmiş bir tedavi 
yöntemidir. 

etabliert : yerleşik

absehbar : görünen

unangenehm : nahoş

versöhnlich : uzlaştırıcı

einträchtig : uyumlu

Cevap:  A

4. Özellikle küçük çocuğu olan aileler soğuk algınlığının 
en iyi nasıl önleneceğini bilirler. 

errichten : kurmak, tesis etmek

befähigen : yetkilendirmek

wittern : koklamak (hayvanlar için)

vorbeugen : engellemek

melden : bildirmek

Cevap:  D
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5. Anadolunun yerlisi olan her hayvan kışı kendi 
yöntemiyle geçirir. 
verbergen : saklamak

verbringen : geçirmek (zaman)

erreichen : erişmek

erbringen : getirmek (sonuç, kar vb.)

vermitteln : aracılık etmek

Cevap:  B

6. Semantik, Pragmatik, Semiotik gibi kavramlar 
dilbiliminde sıklıkla kullanılırlar.

Cevap:  E

7. İdeolojik fikir ayrılıklarına rağmen bütün partiler bu 
projede yer aldı. 

Cevap:  A

8. arm sein an + Dativ : birşey yönünden fakir olmak

Cevap:  E

9. an die Wand malen : duvara resim yapmak

Cevap:  A

10. Türkiye’de boşanmaların sayısı %80 artmasına rağmen 
ortalaması hala neredeyse Avrupa’nın yarısıdır. 

Cevap:  C
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11. Annahme: inanış, algı, düşünce bu soyut kelimeyi 
açıklamak için “dass” bağlacı kullanılır. 

Cevap:  A

12. Bazı sağlık problemleri iyi tedavi edilebilse bile bütün 
hastalar tedavi edilememektedir. 

Cevap:  E

13. “Vogelschwärme” (kuş sürüleri) çoğul bir isimdir ve 
dativ kullanılması gerekmektedir.

Cevap:  D

14. Passiv bir cümle söz konusu ve öznemiz tekil olduğu 
için passiv yardımcı fiili “werden” fiilinin üçüncü tekil 
şahsa göre çekimlenmiş hali doğru cevaptır. 

Cevap:  E

15. Bu cümlede “Die regenerativen Eigenschaften” 
kelimesi için uygun olan iyelik zamiri sorulmuştur. Bu 
da “ihren” veya “deren” olabilirdi. 

Cevap:  A

16. geladen werden können: şarj edilebilir. Modalverb 
ile kullanılan passiv yapısı sorulmuş ve anlam olarak 
“-ebilmek” gerektiği için doğru cevap C seçeneğidir.

Cevap:  C
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17-26: BOŞLUK DOLDURMA SORULARI

17. Infektionen mit dem fiesen Rhinovirus: kötü 
Rhinovirüslü enfeksiyonlar

Cevap:  B

18. Die nasskalten Herbsttemperaturen hemmen unser 
Immunsystem : Nemli ve soğuk sonbahar havaları 
bizim bağışıklık sistemimizi zayıflatırlar. 
hemmen : yavaşlatmak, zayıflatmak

erledigen : halletmek

fördern : teşvik etmek

heben : kaldırmak

unterstützen : desteklemek

Cevap:  A

19. Wenn dann noch trockene Heizungsluft dazu kommt, 
sind unsere Atemwege eine leichte Beute. : Eğer 
buna bir de kuru kalorifer havası eklenirse, solunum 
yollarımız kolay bir kurban olur. 

Cevap:  E

20. Wen die Erkältungsviren einmal im Griff haben, den 
lassen sie so schnell nicht los. : Soğuk algınlığı virüsleri 
kimi ele geçirirse onu o kadar hızlı terk etmezler. 

Cevap:  C

21. Man kann allenfalls die Erkältungssymptome lindern. : 
Yine de soğuk algınlığı semptomları azaltılabilir. 
erreichen : ulaşmak

lindern : azaltmak

ausbeuten : (kötü amaçla) kullanmak

heben : kaldırmak

verfeinern : iyileştirmek

Cevap:  B
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22. wurden gefunden : bulundu (Passiv Präteritum)

Cevap:  A

23. die Suche nach vergangenem oder womöglich noch 
existierendem Leben : geçmiş ve muhtemelen hala var 
olan yaşam arayışı

zukünftigem : gelecekteki

vergangenem : geçmişteki

eigenem : kendine ait

kulturellem : kültürel

öffentlichem : kamusal

Cevap:  B

24. Die Forscher hatten aruffällige Rinnen untersucht : 
Araştırmacılar göze çarpan olukları araştırdılar

behandelt (behandeln) : tedavi etmek

gekommen (kommen) : gelmek

untersucht (untersuchen) : araştırmak

bestanden (bestehen) : geçmek (sınav vb.)

unterstützen : desteklemek

Cevap:  C

25. Die schmalen Strukturen entstehen, wenn die 
Temperaturen an den Hängen über rund minus 20 
Grad Celsius klettern : Bayırlardaki ısı yaklaşık eksi 20 
derecenin üzerine ulaştığında dar yapılar oluştu. 

Cevap:  D

26. dass sie von flüssigem Wasser stammen könnten, 
dessen Gefrierpunkt durch Salze herabgesetzt 
wurde : donma noktası tuzla düşürülen akarsulardan 
kaynaklanma ihtimalleri...

Cevap:  E
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27-36: CÜMLE TAMAMLAMA SORULARI

27. Die meisten Organsysteme von den Frühgeborenen 
sind nicht voll ausgereift, daher sind sie noch nicht fähig, 
in vollem Umfang zu funktionieren. : Erken doğanların 
birçok organ sistemi tamamen olgunlaşmamıştır, bu 
yüzden tam kapsamla çalışacak durumda değillerdir. 

Cevap:  A

28. deswegen - weil bağlacının bağ kelimesi olduğu için 
doğru cevap yalnızca C olabilir. 

Cevap:  C

29. Im ehemaligen ostdeutschen Berlin- Hellersdorf fand ein 
Aufstand statt, damit der schon genehmigte Bau einer 
Moschee “im Namen des Volkes” verhindert werden 
kann. : Eski doğu Berlin’de bulunan Hellersdorf’ta 
önceden onaylanmış bir cami inşaatını “halkın adına” 
engellemek için bir ayaklanma gerçekleşti. 

Cevap:  D

30. Jeder Mensch kann an einer Depression erkranken, 
unabhängig von Alter und Geschlecht, auch wenn das 
Leben bislang scheinbar unbelastet verlief. : Her insan 
yaşından ve cinsiyetinden bağımsız olarak şimdiye 
kadar yaşamı stressiz ilerlemiş olsa bile depresyon 
hastası olabilir. 

Cevap:  A

31. Der Politiker kritisierte, Österreich sei das letzte Land 
in Europa, wo noch das Amtsgeheimnis gilt. : Siyasetçi 
Avusturya’nın devlet sırrının geçerli olduğu son Avrupa 
ülkesi olmasını eleştirdi.

Cevap:  E
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32. Dass die Bedürfnisse der Menschen nie ein 
Ende nehmen, ist ein Grund dafür, dass sich die 
Technologie unaufhaltsam weiterentwickelt.: İnsanların 
ihtiyaçlarının asla bir son bulmaması teknolojinin 
durmadan gelişmesinin bir nedenidir. 

Cevap:  A

33. Im Umweltausschuss gab es nun die neuen Zahlen 
über die Schadstoffe, die unsere Gesundheit bedrohen. 
: Çevre komisyonunda hayatımızı tehlikeye sokan 
zararlı maddeler ile ilgili yeni rakamlar mevcut.  

Cevap:  A

34. Während im Westen des Landes viele internationale 
Firmen ihren Sitz haben, fühlt man sich im Osten wegen 
der Probleme wie Terror, Hunger und Arbeitslosigkeit 
unsicher.: Ülkenin batısında uluslararası firmaların 
yerleşkesi varken, doğusunda terör, açlık ve işsizlik gibi 
sorunlardan dolayı insanlar güvensiz hissediyor. 

Cevap:  C

35. Obwohl Baumwolle viel gesünder ist, stieg der 
Polyestereinsatz in den Klamotten

ungefähr um das Dreifache, da ohne ihn “Fast-Fashion” 
unmöglich wäre. : Pamuklu kumaş çok daha sağlıklı 
olmasına rağmen kıyafetlerde polyester kullanımı 
onsuz “hızlı moda” mümkün olmadığı için üç kat arttı. 

Cevap:  A

36. Der berühmte Marathonläufer trainiert rund 5 Stunden 
am Tag und fährt zur Sporthalle mit dem Fahrrad, auf 
dem Fahrrad werden nämlich andere Muskeln trainiert.: 
Meşhur maraton koşucusu günde 5 saat antrenman 
yapıyor ve bisiklet üzerinde farklı kaslar çalıştığı için 
bisikletle spor salonuna gidiyor.

Cevap:  E
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37-42: ÇEVİRİ SORULARI

37. 
Cevap:  B

38. 
Cevap:  C

39. 
Cevap:  D

40. 
Cevap:  E

41. 
Cevap:  C

42. 
Cevap:  B
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43-46: OKUMA PARÇALARI

43. Pragrafta geçen “Jede Vierte kann dort nicht verhüten, 
obwohl sie das gerne möchte.” (Orada her dört kişiden 
biri istemesine rağmen korunamıyor) cümlesinden 
dolayı doğru seçenek B’dir. 

Cevap:  B

44. Metinde geçen “Deshalb unterstützt die Stiftung 
Gesundheitsinitiativen sowie Aufklärungs- und 
Familienplanungsprojekte.” (Bu yüzden vakıf sağlık 
girişimlerini ve aydınlanma ve aile planlaması 
projelerini destekliyor.) cümlesinden dolayı doğru 
cevap B seçeneğidir. 

Cevap:  B

45. Metinde geçen “Die Zahl der Dorfbewohner würde 
bis zum Jahr 2050 auf 133 Menschen steigen.” (Köy 
halkının nüfusu 2050 yılına kadar 133 kişiye çıkacaktır) 
ifadesi ve ondan öncesinde geçen dünya 100 kişinin 
bulunduğu bir köy olsaydı ifadesinden dolayı doğru 
cevap D seçeneğidir. 

Cevap:  D

46. Metinde geçen “Das unverminderte 
Bevölkerungswachstum in Afrika wird ... einem 
Anwachsen der Großstädte führen.” (Afrika’da 
azalmayan nüfus artışı büyükşehirlerin büyümesine 
yol açacaktır) ifadesinden dolayı doğru cevap C 
seçeneğidir.

Cevap:  C
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47-50: OKUMA PARÇALARI

47. Metinde yer alan “Obwohl klar ist, dass der Tourismus 
zum Klimawandel beiträgt, nimmt die Zahl der 
Fernreisen mit dem Flieger oder Kreuzfahrtschiff von 
Jahr zu Jahr zu.” (Turizmin iklim değişimine katkı 
sağladığı net olmasına rağmen uçakla veya gemiyle 
yapılan uzun seyahatlarin sayısı yıldan yıla artıyor.) 
ifadesinden dolayı doğru cevap D seçeneğidir. 

Cevap:  D

48. Metinde “Unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit 
sollte man auch bei Ausflügen und Unternehmungen 
vor Ort einheimische Unternehmen bevorzugen.” 
(Sürdürülebilirlik bakış açısından tatil bölgesindeki 
gezilerde ve etkinliklerde yerel işletmeler tercih 
edilmelidir.) ifadesi yer almaktadır; bu nedenle doğru 
cevap C seçeneğidir. 

Cevap:  C

49. Nachhaltigkeit : Dauerhaftigkeit : sürdürülebilirlik, 
süreklilik

Cevap:  C

50. Bütün metin boyunca sürdürülebilir turizmden 
bahsettiği için doğru cevap A seçeneğidir. 

Cevap:  A
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51-54: OKUMA PARÇALARI

51. Metinde yer alan “Statt von Melancholie würden wir 
heute vermutlich eher von Depressionen reden.” 
(Melankoli yerine günümüzde daha çok depresyondan 
konuşuruz.) ifadesinden dolayı doğru cevap A 
seçeneğidir. 

Cevap:  A

52. Metinde geçen “Die Depression galt als der eigentliche 
Übeltäter und die Schlafstörung nur als ihre 
Begleiterscheinung.” (Depresyon suçlu olarak kabul 
edilir ve uyku bozukluğu sadece onun belirtisidir.) 
ifadesinden dolayı doğru cevap C seçeneğidir. 

Cevap:  C

53. Metinde yer alan “Dass derzeit ein Umdenken 
unter Forschern stattfindet, dazu haben deutsche 
Wissenschaftler beigetragen.” (Araştırmacılar arasında 
düşünce değişiminin gerçekleşmesine alman bilim 
insanları katkı sağlamıştır.) ifadesinden dolayı doğru 
cevap E seçeneğidir. 

Cevap:  E

54. niederdrücken : verdrängen : bastırmak

Cevap:  E
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55-58: OKUMA PARÇALARI

55. Paragrafta “Die ermutigenden Fortschritte im 
Bereich der intensivmedizinischen Betreuung von 
Frühgeborenen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass sehr unreife Frühgeborene immer noch eine 
Herausforderung an die Neugeborenenmedizin 
darstellen.” [Erken doğanların yoğun bakımı 
alanında gerçekleşen cesaret verici gelişmeler henüz 
olgunlaşmamış erken doğanların yeni doğan alanında 
hala bir zorluk gösterdiklerini saklamamaktadır.] 
ifadesine yer verildiğinden B seçeneği doğru cevaptır. 

Cevap:  B

56. Paragrafta yer alan “Eine Neugeborenen-Gelbsucht 
tritt bei Frühgeborenen häufiger auf, da ihre Leber 
noch sehr unausgereift ist” [Yeni doğan sarılığı yeni 
doğanlarda karaciğerleri tam olgunlaşmadığı için 
daha sık görülür] ifadesinden dolayı D seçeneği doğru 
cevaptır. 

Cevap:  D

57. Paragrafta yer alan “Durch hygienische Maßnahmen 
und wenn möglich Muttermilchernährung, kann man 
die Gefahr von Infektionen einschränken.” [Hijyenik 
önlemlerle ve mümkünse anne sütüyle enfeksiyon 
tehlikesi azaltılır] ifadesinden dolayı E seçeneği doğru 
cevaptır. 

Cevap:  E

58. Paragrafta yer alan “Die intensivmedizinische 
Betreuung in einem Brutkasten, dem Inkubator, 
gibt dem Frühgeborenen Schutz und Zeit.” [Küvöz 
içerisinde yoğun bakım yeni doğana koruma ve zaman 
verir.] ifadesinden dolayı doğru cevap A seçeneğidir.

Cevap:  A
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59-62: OKUMA PARÇALARI

59. Bütün metin insanoğlunun dünyada nasıl yayıldığını 
anlattığı için doğru cevap A seçeneğidir. 

Cevap:  A

60. Parçada yer alan “Immer mehr und immer bessere 
Gendaten verraten, wie sich der Mensch einst über 
die Erde ausbreitete.” [İnsanoğlunun dünya üzerinde 
nasıl yayıldığını, sürekli artan ve gittikçe daha iyi olan 
genetik bilgiler göstermektedirler] ifadesinden dolayı A 
seçeneğinde yer alan ifade doğru cevaptır.

Cevap:  A

61. Parçada yer alan “Die Forscher fanden heraus, dass 
die genetische Mutationsrate bei den “Nichtafrikanern” 
in der Vergangenheit erhöht war – um fünf Prozent.” 
[Araştırmacılar genetik mutasyon oranının Afrika 
kökenli olmayanların geçmişte yüzde 5 oranında 
yükselmiş olduğunu ortaya çıkardılar.] ifadesinden 
dolayı B seçeneği doğru cevaptır.

Cevap:  B

62. Parçada yer alan “Solche Befunde sind wichtig, um die 
Gabelungen im Stammbaum zeitlich zu datieren.” [Bu 
tür bulgular soy ağacındaki ayrımlarının zamanlarını 
tarihlemek için önemlidir.] ifadesinden dolayı C 
seçeneğinde yer alan ifade doğru cevaptır.

Cevap:  C
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63-67: DİYALOG TAMAMLAMA SORULARI

63. Klaus’un verdiği “Doch mit meinen Steuern!” (Elbette, 
benim vergilerimle!) ifadesinden önce ancak D 
seçeneğinde yer alan “Warum bist du sauer? Du 
wirst es ja nicht finanzieren.” (Neden kızgınsın? Sen 
ödemeyeceksin ya.) ifadesi gelebilir. 

Cevap:  D

64. Wird er als ein Gegenbegriff zum Multikulturalismus 
verwendet? (Çok kültürlülüğün zıt anlamlısı olarak mı 
kullanıldı?)

Ja, und er dient als Klammer zwischen Deutschen und 
Migranten. (Evet, ve Almanlar ve göçmenler arasında 
ayraç olarak hizmet etmektedir.)

Cevap:  A

65. Önce Bayan Gündüz Türkiye’deki öğretmen maaşları 
ile ilgili bir açıklama yapıyor. Daha sonra Herr Maier net 
olarak öğretmenlerin Almanya’da ne kazandığından 
bahsediyor. Bu sohbetin devamında ancak D 
seçeneğinde yer alan “Da gibt es große Klüfte zwischen 
den Gehältern in beiden Ländern. Ich hätte gedacht, 
dass die Gehälter ungefähr gleich sein würden.” (O 
zaman iki ülke arasındaki maaşlar arasında uçurum 
var. Ben maaşların aynı olacağını düşünmüştüm.) 
ifadesi gelebilir. 

Cevap:  D

66. Und was passiert, wenn du sie nicht bestehen kannst? 
(Eğer sınavı geçemezsen ne olur?)

Tja, das darf nicht passieren. Ich muss durchlernen. 
(Böyle birşey olamaz bütün gece çalışmalıyım.)

Cevap:  B

67. Ja, vor paar Tagen hat ein Politiker die Begriffe Klima 
und Temperatur verwechselt und im falschen Kontext 
benutzt. (Evet, bir kaç gün önce bir siyasetçi iklim ve 
hava durumunu karıştırdı ve yanlış içerikle kullandı.)

Das zeigt, dass der Klimawandel nicht ernst genommen 
wird. (Bu da iklim değişiminin ciddiye alınmadığını 
gösterir.)

Cevap:  D
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68-71: EŞ ANLAMLI CÜMLE SORULARI

68. 
Cevap:  C

69. 
Cevap:  A

70. 
Cevap:  C

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

72. Metnin girişinde para miktarı ile ürün miktarının 
ilişkisinden bahsediyor. Boşluğun olduğu yere D 
seçeneği getirilince bu denge bozulduğunda ne 
olacağından bahsedilip, metnin son cümlesinde 
buna paralel olarak fiyatlar artar ve alım gücünün 
azalacağından bahsedilmiş olunur. 

Cevap:  D

73. Boşluğun olduğu yere C seçeneği getirilince Oyunda 
çocuklar temel tecrübeler edinirler ve gurur, hayal 
kırıklığı, sevinç ve sinir gibi hisleri yaşarlar deyip bir 
sonraki cümlede oyun dünyayı öğrenmenin doğal 
yoludur deniliyor.  

Cevap:  C

74. Metnin girişinde Mısırların takvimi geliştirmeleri için 
Nil nehrinin öncülük ettiğinden bahsediyor. Boşluğa 
C seçeneği getirilince, düzenli sellerle nehir çiftçilere 
verimli toprak getirdi deyip, sonraki cümlede ise seller 
yaklaşık 365 günde bir tekrar ederdi diyor. 

Cevap:  C

75. Metnin girişinde insanoğlunun hızlı olmadığından ve 
doğal silahları olmadığından bahsediyor. Boşluğa D 
seçeneği getirilince, bu dezavantajını telafi etmelidir 
ve hüner ve zekasını geliştirmiştir diyerek metin 
tamamlanmış oluyor.

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

76. Bütün metinde nem kaybından bahsederken V. 
cümlede bu huzuru sağlamaktan daha kolaymış gibi 
görünüyor ifadesi bulunuyor. 

Cevap:  E

77. Bütün metinde ay tutulmasından bahsederken. II. 
cümlede güneş tutulmasından bahsetmektedir. 

Cevap:  B

78. Bütün metinde hayvanların iletişiminden bahsederken 
IV. cümlede “dil bir gösterge sistemidir” denmiştir. 

Cevap:  D

79. Bütün metinde internetin nasıl ortaya çıktığından 
bahsederken V. cümlede internet artık bilimsel 
amaçlarla kullanılmamaktadır denmiştir. Oysaki 
paragraf boyunca bilim alanında kullanımına hiç 
değinmemiştir. 

Cevap:  E

80. Bütün paragraf boyunca israftan bahsederken V. 
cümlede taze sebze ve meyveye nasıl ulaşılacağından 
bahsedilmiştir.

Cevap:  E


