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1-16: Kelime ve Dilbilgisi Soruları

1. “Milletvekilleri suçlamayı kabullenmediler ve hemen 
karşı dava açtılar.” 

“auf sich sitzen lassen” kabullenmemek anlamında 
kullanılır ve seçeneklerde boşluktan sonra gelen 
“lassen” fiilini tamamlayan tek yapıdır. 

Cevap:  B

2. “Bir kuala günde 18 saatten az uyursa halsizlikten 
ölür.”

die Erholung  : dinlenme

die Genesung  : iyileşme

die Erschöpfung : halsizlik

die Aufschwung : coşkunluk

die Regeneration : tazelenme

Cevap:  C

3. “Plastiğin doğada mikroorganizmalar tarafından 
ayrıştırılması yaklaşık 60 hafta sürer.” 

beinahe : yaklaşık

eher : daha çok

weitab : çok uzak

schließlich : sonunda

auffällig : tuhaf

Cevap:  A

4. “Bazı mikroorganizma türleri humus oluşumuna katkı 
sağlarlar ve orman zeminin tipik kokusunu sağlarlar. 

Bu cümlede bei- öneki ile kullanıldığında cümle için 
anlamlı olan tek fiil “beitragen: katkı sağlamak” fiilidir. 

Cevap:  D
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5. Terör özellikle büyük şehirlere konsantre olmaktadır ve 
yakın doğudaki çatışmalarla bağlantılıdır. 

übergreifend : -i aşan

hemmungslos : saygısız

harmlos : zararsız

umgewandelt : dönüşmüş

vorwiegend : özellikle

Cevap:  E

6. “Bir araştırmaya göre Afrika’da çatışmalar, kuraklıklar 
ve doğal felaketler açlığa ve yetersiz beslenmeye yol 
açtı. 
hervorrufen : neden olmak 

(Bu fiil her ne kadar doğru gibi gözükse de 
mastar halinde olduğu için yapısal olarak cümleye 
uymamaktadır.)

wirken : etki etmek

antreten : başlamak

kreieren : yaratmak

auslösen : sebep olmak

Cevap:  E

7. Seçeneklerde verilen präpositionların tamamı 
genitiv kullanıldığı için soruyu anlamından çözmek 
gerekmektedir. 

“Göçmen ailelerin eklenmesine rağmen Almanya’da 
öğrenci sayısı yüzde 0,4 düşmüştür. 

Cevap:  B

8. “Suriye’de Doğu Halep’in boşaltılması devlete ait 
medyaya göre iki gün aradan sonra yavaş yavaş 
yeniden devam etmektedir. 

Seçeneklerde isimden sonra ve dativ olarak kullanılan 
tek “präposition” “zufolge” olduğu için doğru cevaptır. 

Cevap:  C
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9. “Sözleşmeyi kabul edeceğini düşünmüyorum, kaldı ki 
imzalasın.” 

Cevap:  D

10. “Aklın gerilemesiyle ilgili araştırma aklın önceden on 
yıllarca sürekli artmasından dolayı şaşırtıcıdır.” 

insofern, als yapısından dolayı doğru cevap A 
seçeneğidir. 

Cevap:  A

11. “lassen” fiilini Perfekt yaparken ikinci bir fiil söz konusu 
ise Infinitiv halde kullanırız. Bu nedenle doğru cevap 
lassen’dır. 

Cevap:  D

12. “injizieren” fiili infinitiv halde kullanıldığı için seçenekler 
arasından boşluğa gelebilecek tek fiil “könnte”’dir. 

Cevap:  A

13. Köpeğin havlaması şeklinde bir isim tamlaması yer 
aldığından “dessen” boşluğa uygun düşer. 

Cevap:  C

14. “sich Sorgen machen um+Akkusativ: bir şeyden endişe 
duymak” 

Cevap:  B

15. “... normalde bunun için bir kurul üyesi seçilir.” cümle 
edilgen anlamda kullanıldığı için boşluğa edilgen 
yapının yardımcı fiili “wird” uygun düşer. 

Cevap:  E

16. Cümlede yer alan “festgehalten werden” fiilinden 
dolayı boşluğa bir Modalverb geleceği anlaşılıyor ve 
anlamından dolayı “muss” boşluğa uygun düşüyor.

Cevap:  B
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17-26: BOŞLUK DOLDURMA SORULARI

17. “Gerçi Neandertaler modern insanın doğrudan atası 
değildir, fakat buna rağmen genetik izler bırakmıştır.” 

Cevap:  B

18. Kinder zeugen : çocuk yapmak

Cevap:  D

19. die Population : Nüfus

Cevap:  A

20. stoßen auf+Akkusativ : bir şeye denk gelmek

Cevap:  D

21. Sorudaki cümle bir ilgi cümlesidir ve tüm cümle 
açıklanmaktadır. Seçeneklerden yalnızca “was” ilgi 
cümlelerinde tüm cümle açıklanırken kullanılabilir. 

Cevap:  E

22. Mağaralar uygun hayvan türlerine özel yaşam alanları 
sunarlar. 

Cevap:  C

23. verfügen über+Akkusativ : bir şeye sahip 
olmak

Cevap:  E

24. İlgi cümlelerinde açıklanan artikelsiz bir yer ismi ise, 
bulunma durumunda ilgi zamiri olarak “wo” kullanılır. 

Cevap:  D

25. “... ,zeigt ein Fund aus Süddeutschland” [Almanya’dan 
bir bulgu gösterir] bu cümlenin ana cümlesidir 
ve ana cümlede nesne verilmemiştir, dolayısıyla 
seçeneklerden yalnızca “dass” bağlacıyla bu cümle 
tamamlanabilir. 

Cevap:  B

26. stoßen auf+Akkusativ : denk gelmek

Cevap:  A
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27-36: CÜMLE TAMAMLAMA SORULARI

27. Köpeğin sadık ve akıllı olmasına ve efendisine avda 
eşlik etmesine rağmen onda asil olmayan, temiz 
olmayan bir şey görünmüştür, bu yüzden onun 
ismiyle hakaret edilir. 

Cevap:  B

28. Yatırılan para ne kadar az gelir getirirse, finans 
endüstrisinin birçok bölümünün çalıştığı şişkin olan 
dağıtım ve yönetim giderleri de o kadar sıkıntıya sokar.

Cevap:  C

29. Araştırma ekibi laboratuvarda, çamurun içinde 
plastiği yok edebilecek mikroorganizmalar bulunup 
bulunmadığını araştırdılar. 

Cevap:  A

30. Bilim adamları bir pet şişe dönüşüm tesisinden 250 
örnek alarak bir bakterinin plastiği parçalayabildiğini 
buldular. 

Cevap:  E

31. Akaryakıta olan talep giderek azalıyor, bu nedenle 
piyasada fazla arz bulunmaktadır ve fiyatlar on yıl 
öncesine göre daha düşüktür. 

Cevap:  D

32. Her kim televizyonlarda yayınlanan yetenek 
yarışmalarına katılmak isterse, jürinin dikkatini kendi 
üzerine çekmelidir, yoksa fark edilmeden kalır. 

Cevap:  C

33. Evrim süresince bitkiler kendilerini böceklerden 
ve hayvanlardan korumak için birçok bağışıklık 
mekanizması geliştirmişlerdir.

Cevap:  B
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34. Wulfila İncil’i Bischof Wulfila tarafından 4. yy.’da 
Gotça’ya tercüme edilmiş İncil’dir, özellikle yeni ahit’in 
Gotça’ya tercümesidir, bu çeviride Yunanca İncil 
örnek oluşturmuştur. 

Cevap:  E

35. Mimarlığın ne olduğunun tanımı, mimarların çalışma 
alanına bağlıdır. 

Cevap:  A

36. Sosyal psikologlar on yıllardır, biz insanların bizi 
neden diğerlerinden ayırdığımızı araştırıyor. 

Cevap:  C

37-42: ÇEVİRİ SORULARI

37. 
Cevap:  E

38. 
Cevap:  B

39. 
Cevap:  D

40. 
Cevap:  A

41. 
Cevap:  C

42. 
Cevap:  B
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43-46: OKUMA PARÇALARI

43. Paragrafta geçen “Die erste und gebräuchlichste 
Auskühlung eines Verlierers besteht darin, dem 
Verlierer eine offensichtlich fiktive Umdeutung seiner 
Vergangenheit abzunehmen” [Kaybeden bir kişinin ilk 
ve işe yarar şekilde rahatlatılması kaybeden kişinin 
belirgin bir şekilde geçmişe dair kurgusal anlam 
değişimini kabul etmesiyle oluşur.] cümlesinden dolayı 
doğru cevap A seçeneğidir.

Cevap:  A

44. Paragrafta geçen “... das große Interesse an der 
Beförderung im Rückblick zu dementieren, um 
stattdessen auf all die Nachteile zu verweisen...” 
[dezavantajlara işaret etmek yerine geçmişteki 
gelişmeye yönelik büyük ilgi düzeltilmelidir] ifadesinden 
dolayı doğru cevap E seçeneğidir.

Cevap:  E

45. Eş anlamlı kelime sorularında kelimenin paragrafta 
hangi anlamda kullanıldığını anlayıp ona göre eş 
anlamlısını bulmak gerekmektedir. Bu metinde 
“Voreingenommenheit” kelimesi “hoşgörüsüzlük, sabit 
fikirlilik” anlamında kullanılmıştır. Bu nedenle doğru 
cevap C seçeneğidir.

Cevap:  C

46. Paragrafta yer alan “...wird er durch den Takt seiner 
Mitmenschen bestärkt.” [...yanındaki kişilerin 
destekleriyle güçlenir.] ifadesinden dolayı doğru cevap 
A seçeneğidir.

Cevap:  A
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47-50: OKUMA PARÇALARI

47. Paragrafta geçen “Ich will Ruhe und Entspannung...” 
[Huzur ve dinlenmek istiyorum ...] ifadesinden dolayı 
doğru cevap C seçeneğidir.

Cevap:  C

48. Paragrafta stresin bir ölçüye kadar normal olduğundan 
ve dikkatimizi daha yüksek bir seviyeye taşıyarak 
vücudun performansını yükselttiğinden bahsedilmiştir. 
Aynı şekilde sürekli stresin gerilime, baskıya ve tehdit 
hissine yol açtığından da yani stresin avantajlarından 
ve dezavantajlarından bahsedilmiştir. Bu nedenle 
doğru cevap B seçeneğidir.

Cevap:  B

49. Paragrafta yer alan “Dabei ist unser Organismus 
erfinderisch, in der Art und Weise, wie er Alarm 
auslöst.” [Bunun yanı sıra organizmamız sinyal verme 
konusunda yaratıcıdır.] ifadesinden dolayı doğru cevap 
D seçeneğidir.

Cevap:  D

50. Paragrafın sonunda stres sürekli bir hale gelirse ciddi 
rahatsızlıkların riskinin artacağından bahsedilmiştir. Bu 
nedenle doğru cevap A seçeneğidir.

Cevap:  A
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51-54: OKUMA PARÇALARI

51. Paragrafta geçen “Sie kommen in allen Weltmeeren 
vor” [Bütün okyanuslarda mevcutlardır.] ifadesinden 
dolayı doğru cevap C seçeneğidir.

Cevap:  C

52. Paragrafta geçen “Weltweit plündern Fischer ihre 
Bestände. Und das nur aus einem Grund: um sie vor 
allem nach China zu exportieren.” [Balıkçılar dünya 
çapında onları yağmalamaktadır. Ve bunu sadece 
bir nedenden dolayı yaparlar: onları özellikle Çin’e 
ihraç̧ etmek için.] ifadesinden dolayı doğru cevap D 
seçeneğidir.

Cevap:  D

53. Paragrafta “Dort kommen Seegurken, ähnlich wie 
Haifischflossen, als teure Delikatesse auf den Tisch.” 
[Orada deniz hıyarları, köpek balığı yüzgeçleri 
gibi pahalı yemekler olarak masaya gelmektedir.] 
ifadesinden dolayı doğru cevap B seçeneğidir.

Cevap:  B

54. Paragrafta geçen “Wie ernst es um die bei fernöstlichen 
Feinschmeckern beliebtesten Arten steht ...” [Uzak 
doğudaki ağız tadı bilenlerin en sevdikleri türlerin 
durumunun ne kadar ciddi olduğunu ...] ifadesinden 
dolayı doğru cevap A seçeneğidir.

Cevap:  A
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55-58: OKUMA PARÇALARI

55. Paragrafta “Ursache der Springflut ist eine besondere 
Himmelskonstellation, die auch zur Sonnenfinsternis 
führt: Sonne, Mond und Erde stehen in einer Linie ...” 
[Deniz kabarmasının nedeni güneş̧ tutulmasına da yol 
açan özel bir gökyüzü düzenidir: Güneş̧, ay ve dünya 
bir çizgide dururlar ...] ifadesine yer verilmiştir; bu 
nedenle doğru cevap D seçeneğidir.

Cevap:  D

56. Paragrafta geçen “... Sonne, Mond und Erde stehen 
in einer Linie, dadurch sind die Gezeitenkräfte auf der 
Erde, die Ebbe und Flut verursachen, besonders stark.” 
[Güneş̧, ay ve dünya bir çizgide dururlar, böylece med 
cezire neden olan kuvveti dünyada özellikle güçlü̈ olur.] 
ifadesinden dolayı doğru cevap C seçeneğidir.

Cevap:  C

57. Paragrafta geçen “Gleichzeitig wirken Fliehkräfte, 
die das Wasser auf der Erde in Richtung der 
Mondabgewandten Seite drücken” [Aynı anda suyu 
dünyanın aya dönük olmayan yüzüne iten merkezkaç̧ 
kuvveti etki eder.] ifadesinden dolayı doğru cevap B 
seçeneğidir.

Cevap:  B

58. Paragrafta geçen “Die gleichen Kräfte wirken auch 
zwischen Sonne und Erde, allerdings schwächer, weil 
sie weiter voneinander entfernt sind.” [Aynı güçler güneş̧ 
ve dünya arasında da etki eder, fakat birbirlerinden 
uzak oldukları için daha zayıftır.] ifadesinden dolayı 
doğru cevap E seçeneğidir.

Cevap:  E
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59-62: OKUMA PARÇALARI

59. Paragrafta geçen “Die meisten Gewitter gehen in 
tropischen Breiten nieder, doch nur jeder zehnte Blitz 
trifft tatsächlich den Erdboden.” [Fırtınaların çoğu tropik 
alanlarda yere düşer, fakat yalnızca her on şimşekten 
biri gerçekten yeryüzüne düşer.] ifadesinden dolayı 
doğru cevap D seçeneğidir.

Cevap:  D

60. Paragrafta “Mit einem metallisierten Flugdrachen hatte 
er gezeigt, dass Gewitterblitze sichtbar gewordene 
Elektrizität sind” [Metallendirilmiş bir uçurtma ile 
yıldırımların görünebilir elektrik olduğunu gösterdi.] 
ifadesinden dolayı doğru cevap B seçeneğidir.

Cevap:  B

61. Paragrafta yer alan “Ob er selbst einen Drachen in eine 
Gewitterwolke hat steigen lassen, ist unter Historikern 
umstritten.” [Fırtınalı bulutlara uçurtmayı kendisinin 
uçurup uçurmadığı tarihçiler arasında tartışmalıdır.] 
ifadesinden dolayı doğru cevap A seçeneğidir.

Cevap:  A

62. Paragrafta geçen “... traf beim Ablesen seiner 
Messapparatur der Blitz. Er bezahlte seinen 
Forscherdrang mit dem Leben.” [Ölçüm aletini okurken 
şimşek çarptı. Araştırma arzusunu yaşamıyla ödedi.] 
ifadesinden dolayı doğru cevap C seçeneğidir.

Cevap:  C
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63-67: DİYALOG TAMAMLAMA SORULARI

63. Bu diyalogda „Zum Glück haben die Behörden die 
ganzen Viertel evakuieren lassen.” [Yetkililer şans 
eseri tüm mahalleyi tahliye ettirmişlerdi.] cümlesini 
ifade edebilmesi için yalnızca C seçeneğinde yer 
alan “Stellen Sie sich vor, dass die tief gelegenen 
Viertel von Memphis bereits unter Wasser standen.” 
[Düşünebiliyor musunuz, Memphis’in derinde bulunan 
mahalleleri hala sular altında duruyormuş.] ifadesini 
kullanmış olabilir. 

Cevap:  C

64. Diyalogda “Frau Yılmaz” boşluktan önce araştırmacıların 
yüksek basınca adapte olabildikleri için Tibetlilerle 
ilgilendiklerinden, boşluktan sonra ise yüksek basınca 
nasıl adapte olduklarından bahsetmektedir. Bu iki 
ifadenin ortasına ancak A seçeneğinde yer alan “Das 
ist mir ziemlich unbekannt. Aber wie können sie sich 
daran anpassen?” [Bunu hiç bilmiyordum. Buna nasıl 
uyum sağlayabiliyorlar?] gelebilir. 

Cevap:  A

65. “Herr Kazan” boşluktan hemen sonra “Sie sind nicht 
nur Symboltiere, sondern haben sich auch perfekt 
an ihren Lebensraum angepasst.” [Yalnızca sembol 
hayvanlar değillerdir, aynı zamanda da yaşam 
alanlarına mükemmel uyum sağlarlar.] ifadesini 
kullanmıştır; bu ifadeden önce ancak E seçeneğinde 
yer alan “Die Eisbären sind die Symboltiere des hohen 
Nordens, nicht wahr?” [Kutup ayıları yüksek kuzeyin 
sembol hayvanlarıdır, değil mi?] ifadesi gelebilir. 

Cevap:  E

66. Boşluktan sonra yer alan “Zu den Motiven für die 
radikale Ernährungsumstellung zählen Tier- und 
Umweltschutz, es ist seltener die Gesundheit.” [Radikal 
beslenme değişiminin sebepleri hayvan ve çevre 
korumasıdır, nadiren sağlıktır.] ifadesinden önce ancak 
D seçeneğinde yer alan “Wieso tendieren immer mehr 
Menschen zu der veganen Ernährungsweise?” [Neden 
sürekli daha fazla insan vegan beslenme yöntemine 
eğilim göstermektedir.] ifadesi gelebilir. 

Cevap:  D
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67. Boşluktan sonra yer alan “Ja, diese Entdeckung 
könnte somit die Theorien über mögliches Leben auf 
anderen Planeten verändern.” [Evet bu keşif başka 
gezegenlerde olası yaşam teorilerini değiştirebilir.] 
ifadesini ancak B seçeneğinde yer alan “Würde 
sich etwas über das Leben auf anderen Planeten 
verändern?” [Diğer gezegenlerde yaşam ile ilgili bir 
şeyler değişecek mi?” sorusu gelebilir. 

Cevap:  B

68-71: EŞ ANLAMLI CÜMLE SORULARI

68. 
Cevap:  D

69. 
Cevap:  A

70. 
Cevap:  B

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

72. Boşluktan bir önceki cümlede yer alan “Er ist aber 
auch nicht etwas, was gleichsam hinter unserem 
Rücken passiert und wogegen wir nichts ausrichten 
können.” [Fakat o (dilsel dönüşüm) bizim arkamızda 
oluşan ve ona karşı hiçbir şey yapamayacağımız 
bir şey değildir.] ifadesini yalnızca A seçeneğinde 
yer alan “Er ist im Gegenteil in gewisser Hinsicht in 
Reichweite jedes Sprechers.” [Aksine bilinçli bakımdan 
her konuşmacının ulaşabileceği uzaklıktadır.] ifadesi 
mantıklı şekilde tamamlamaktadır. 

Cevap:  A

73. Boşluktan hemen sonraki cümlede “Die Devise sollte 
heißen: Was man nicht essen kann, sollte auch nicht auf 
die Haut kommen.” [Parola şu olmalıdır: Yiyemediğimiz 
şey cildimize de gelmemelidir.] ifadesi yer almaktadır, 
bu ifadeden önce ancak E seçeneğinde yer alan “Für 
unseren Körper stellen diese schädlichen Substanzen 
die gleiche Belastung dar, wie die chemischen Zusätze 
in den Nahrungsmitteln.” [Vücudumuz için bu zararlı 
maddeler besinlerdeki kimyasal maddelerle aynı zararı 
vermektedir.] ifadesi kullanılabilir. 

Cevap:  E

74. Boşluktan hemen sonraki cümlede yer alan “Menschen, 
die denselben Umweltbedingungen ausgesetzt 
sind, müssten daher eigentlich zu ähnlichen Zeiten 
schlafen gehen und morgens wieder wach werden.” 
[Aynı çevre koşullarına maruz kalan insanlar bu 
nedenle benzer saatlerde uyumaya gitmelilerdir ve 
sabahları yeniden uyanmalılardır.] ifadesinden önce B 
seçeneğinde yer alan “Er reguliert den Stoffwechsel, 
den Hormonhaushalt und andere Köperprozesse 
- und bestimmt auch, wann wir müde werden.”O 
metabolizmayı, hormonları ve diğer vücut süreçlerini 
düzenler ve ne zaman yorulacağımızı belirler.” ifadesi 
mantıklı şekilde tamamlar. 

Cevap:  B
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75. Boşluktan hemen sonraki cümlede yer alan “Er möchte 
für seine Übersetzung eine Sprache finden, die alle 
Leute verstehen.” [Kendi çevirisi için bütün insanların 
anlayacağı bir dil bulmak istiyordu.” ifadesinden 
önce D seçeneğinde yer alan “Die zerklüftete 
Sprachlandschaft macht Luthers Anliegen, die Bibel 
ins Deutsche zu übersetzen schwieriger.” [Uçurumlarla 
dolu dil coğrafyası Luther’in İncil’i Almanca’ya çevirme 
arzusunu daha zor hale getirmiştir.” ifadesi tamamlar. 

Cevap:  D

76-80: ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN CÜMLE 
SORULARI

76. Bütün paragrafta yapı bozumculuktan (Rekonstruktion) 
bahsedilirken IV. cümlede yapısalcılıktan 
(Strukturalismus) bahsedilmiştir. 

Cevap:   D

77. Bütün paragrafta cildimizden bahsedilirken III. cümlede 
zehirli maddelerin metabolizmaya nasıl ulaştığından 
bahsedilmiştir. 

Cevap:  C

78. Bütün paragrafta Malala Yousafzai ve kızların 
eğitiminden bahsedilirken V. cümlede eski savunma 
bakanının ölüm nedeninden bahsedilmiştir. 

Cevap:  E
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79. Bütün paragrafta İngiliz Parlamentosuna yapılan mafya 
benzetmesinden bahsedilirken I. cümlede İngiltere’deki 
Avrupa Vatandaşları sosyal haklar vb. konu edinmiştir. 

Cevap:   A

80. Bütün paragrafta tüketim alışkanlıklarımızın marketler 
tarafından yönlendirilmesinden bahsederken III. 
cümlede bir tasvir yer almaktadır.

Cevap:  C


