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1-16: Kelime ve Dilbilgisi Soruları

1. “Görev başındaki Sırp hükümet başkanı balkan 
ülkesindeki başkanlık seçimlerini çok yüksek farkla 
kazandı.” 

einsetzend : yerleştirilen

ergreifend : dokunaklı

unbemerkt : fark edilmeyen

verflossen : eski

Cevap:  A

2. “Amerika Başkanı Donald Trump Kuzey Kore’nin 
tartışmalı nükleer silah problemini gerektiğinde tek 
başına durdurmak istiyor.” 

vorgehend : ileri

unbeachtet : dikkat edilmeyen

wesentlich : önemli miktarda

oberflächlich : yüzeysel

Cevap:  E

3. “Teşvikler araba ülkesi Almanya’da bisiklete olan ilgiyi 
artırmaya devam etmeli ve trafik ölümlerinin sayısını 
düşürmelidir.” 

die Improvisation : doğaçlama

die Zurechtweisung : azarlama

der Anstoß  : harekete geçme

die Rekonstruktion : yeniden yapılandırmak

Cevap:  C

4. “Araştırmalar babanın dengeli beslenmesinin çocuğun 
gelişimini etkileyebileceğini gösterdi.”

übertragen  : bulaştırmak

ernähren  : beslemek

untersuchen  : araştırmak

steuern  : yönetmek

Cevap:  B
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5. “Motosiklet kullanırken sadece teçhizata 
güvenilmemelidir, aynı zamanda da makinenin 
sınırlarını bilmek gerekir.” 

verändern : değiştirmek

verstellen : rol yapmak

versorgen : sağlamak

verhelfen : yardım etmek

Cevap:  C

6. “Kanser şüphesinde net bir teşhis koyabilmek için 
doktor hastasını detaylı muayene etmelidir.” 

der Belag : kaplama

der Umgang : toplumsal ilişki

der Abschnitt : kısım

der Gehalt : maaş 

Cevap:  D

7. “Hamburg Almanya’nın en güzel şehri unvanını 
merkezinde diğer bütün şehirlere kıyasla daha 
fazla su ve yeşil sunması bakımından haklı olarak 
kazanmaktadır.” 

“insoweit als” yapısı “-dığı bakımından”, “-mesi 
bakımından” anlamıyla kullanılır. 

Cevap:  A

8. “Biyologlar yavru kedilerin annelerinin sesini 
tanıdıklarını annenin ve diğer kedilerin ses bandına 
kaydedilmiş kayıtlarını çalarak keşfettiler.” 

“indem” bağlacı “-erek, -arak” anlamında kullanılır ve 
her zaman nasıl sorusuna cevap verir. 

Cevap:  D

9. İsimden sonra Dativ olarak kullanabilen tek Präposition 
“-e göre” anlamıyla “zufolge”’dir. 

Cevap:  B
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10. “nicht - sondern” yapısı burada doğru cevap olarak 
uygundur. 

...mağazadan almayacaklar, aksine bilgisayar başında 
kendileri şekillendirecek ve basacaklar. 

Cevap:  C

11. versuchen zu+Infinitiv : birşey yapmayı denemek

“Finans uzmanları ... açıklamayı deniyorlar”

Cevap:  C

12. haben zu+Infinitiv : müssen

Cevap:  B

13. leiden unter + Dativ : bir şeyden mustarip olmak

Cevap:  A

14. bezüglich + Genitiv : ilişkin olarak

Müşteki bir şikayette bulunursa, sanığın buna ilişkin 
olarak sorgulanması gerekir. 

Cevap:  D

15. “Winkelmessinstrument” kelimesinin artikeli “das”’tır 
ve yan cümlede relativpronomen özne olarak 
kullanılmıştır; bu nedenle nominativ hali boşluğa uygun 
düşer. 

Cevap:  E

16. Ev hanımının iş fikri ile borsaya girmesi çevresi için 
takdire şayandı. 

Cevap:  C
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17-26: BOŞLUK DOLDURMA SORULARI

17. allmählich : yavaş yavaş 

Cevap:  B

18. scheinen zu+Infinitiv : gibi görünmek

Cevap:  C

19. der Auslöser : uyarıcı

Cevap:  A

20. können innere Faktoren ... beeinflussen (iç faktörler 
etkileyebilir)

Cevap:  D

21. ... wann diese blüht. (ne zaman çiçek açacağı)

Cevap:  B

22. gelten als  : (birşey olarak) geçerli olmak / kabul 
edilmek

Cevap:  E

23. gelangen : erişmek, ulaşmak

Cevap:  A

24. gehören zu+Dativ : ait olmak 

Cevap:  B

25. Manş denizini aşmadan önce, arkasında üç yolculuk 
bırakmıştı

Cevap:  D

26. Die Leistung : başarı, icraat, eylem

Cevap:  E
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27-36: CÜMLE TAMAMLAMA SORULARI

27. Orman bölgesinin yerel halkı fotoğraflarının 
çekilmesinden hoşlanmıyorlar. 

Cevap:  D

28. Fütürist olmak daha çok onlar kendilerini daha iyi 
yeniden keşfetsinler diye müşterilerle geleceği 
birlikte keşfetmektir. 

Cevap:  C

29. 23 Mayıs 1618’de Protestan Soylular kralın valisini 
sekreteriyle birlikte camdan attılar; bu da Alman 
tabanında en uzun ve en kanlı savaşa yol açtı. 

Cevap:  E

30. Lezzetli meyve ve sebze ekebilmek için her zaman 
büyük bir tarlaya ihtiyaç duyulmaz. 

Cevap:  A

31. Uzay aracının patlamasından dolayı gelecek 
uzay yolculukları parçaların diğer uzay araçlarının 
görüşünü engelleyebileceği için tehlikeye girdi. 

Cevap:  D
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32. İngiliz Sizewell B nükleer enerji santralinin beyaz 
reaktör kubbesi güneşli havada yeşil ve düz Suffolks’a 
erişir, ki orada bir tarafta tarlalar ve çayırlar vardır, 
diğer tarafta da kuzey denizinin sahili uzanır. 

Cevap:  B

33. 70’li yıllardan beri laboratuvar araştırmalarından 
özellikle Pseudomonas syringae bakteri türünün 
buz virüsü olarak aşırı yüksek sıcaklıklarda mineral 
toz taneciği olarak görev yaptığı bilinir. 

Cevap:  D

34. İnsanlar birkaç bin yıl önce ilk defa yazı karakterlerini 
balçığa bastıklarında, kültürel bir devrim başlattılar. 

Cevap:  A

35. Okuryazar olmayanlar diğerleri okuyup 
yazamadıklarını ya da az okuyup yazdıklarını fark 
etmesinler diye belirli stratejiler kullanırlar. 

Cevap:  C

36. Akaryakıt sentetik üretilebilse ve fosillerden elde 
edilmeseydi, karbondioksit salınımları düşerdi. 

Cevap:  E
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37-42: ÇEVİRİ SORULARI

37. 
Cevap:  A

38. 
Cevap:  D

39. 
Cevap:  A

40. 
Cevap:  C

41. 
Cevap:  B

42. 
Cevap:  E
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43-46: OKUMA PARÇALARI

43. Parçada geçen “Aus der menschlichen Sicht gesehen 
ist die Sonne ein großer Himmelskörper, denn 
immerhin hat sie einen Durchmesser von 1,4 Millionen 
Kilometern,...” [İnsan bakış açısından bakılırsa güneş 
büyük bir gök cismidir, çünkü 1,4 milyon kilometre 
ortalama ölçüye sahiptir.] ifadesi aynı şekilde C 
seçeneğinde yer almaktadır. 

Cevap:  C

44. Parçada yer alan “Die Sonne ist also groß – 
doch verglichen mit anderen Sternen ist sie eher 
unterdurchschnittlich.” [Güneş büyüktür - fakat diğer 
yıldızlarla karşılaştırıldığında daha çok ortalamanın 
altındadır.] ifadesi aynı şekilde B seçeneğinde 
verilmiştir. 

Cevap:  B

45. Parçada bilinen en büyük yıldızın güneşten 1700 kat 
daha büyük olduğundan bahsedilmiştir. Bu nedenle 
doğru cevap E seçeneğidir. 

Cevap:  E

46. Parçada “Spitzenwert” en üst değer anlamında 
kullanılmıştır ve eş anlamlısı “Hochpunkt” olmalıdır.

Cevap:  A
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47-50: OKUMA PARÇALARI

47. Parçada “...,dass auch im Südpazifik ein gewaltiger 
Müllstrudel vornehmlich aus Plastikabfällen kreist” 
[güney pasifikte de özellikle plastik atıklardan oluşan 
şiddetli bir çöp girdabının çevrelediği ...] ifadesine yer 
verilmiştir; bu nedenle A seçeneği doğru cevaptır. 

Cevap:  A

48. Parçada yer alan “Ozeanforscher entnahmen daher 
Wasserproben, um den Plastikgehalt darin zu 
messen.” [Okyanus araştırmacıları bu nedenle içindeki 
plastik miktarını ölçmek için sudan örnekler aldılar.] 
ifadesinden dolayı C seçeneği doğru cevaptır. 

Cevap:  C

49. Parçada Kuzey Pasifik ve Güney Pasifik’in 
karşılaştırıldığı 4. cümlede Kuzey Pasifikteki gibi büyük 
çöp parçalarından oluşmadığını belirtmiştir. 

Cevap:  B

50. Parçada geçen “Auch andere Indizien sprechen dafür, 
dass hier viel Müll kreist” [Farklı belirtiler de burada 
çok çöp olduğunu onaylıyorlar.] ifadesinden dolayı E 
seçeneği doğru cevaptır.

Cevap:  E
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51-54: OKUMA PARÇALARI

51. Parçada “Mit dieser Idee prägte der amerikanische 
Linguist Noam Chomsky fast ein halbes Jahrhundert 
lang die gesamte Sprachwissenschaft” [Bu fikirle 
Amerikalı Dilbilimci Noam Chomsky yaklaşık yarım 
yüzyıl boyunca bütün dilbilimini şekillendirdi.] ifadesine 
yer verilmiştir; bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. 

Cevap:  D

52. Parçada yer alan “..., wie Kleinkinder in Gemeinschaft 
kommunizieren, schüren starke Zweifel an Chomskys 
Behauptungen.” [... küçük çocukların toplumda nasıl 
iletişim kurdukları Chomsky’nin iddialarına karşı güçlü 
şüpheleri çoğalttı.] ifadesinden dolayı doğru cevap C 
seçeneğidir. 

Cevap:  C

53. Parçada yer alan “Vielmehr setzt sich eine radikal 
neue Sichtweise durch, der zufolge das Erlernen der 
Muttersprache kein angeborenes Grammatikmodul 
voraussetzt.” [Daha çok yeni radikal bir bakış açısı 
kendini kanıtlıyor, buna göre ana dil öğrenilmesi 
doğuştan gelen bir dil bilgisi modülü gerektirmez.] 
ifadesinden dolayı doğru cevap A seçeneğidir. 

Cevap:  A

54. Parçada geçen “Offenbar nutzen Kleinkinder 
mehrere verschiedene Denkweisen, die gar nicht 
sprachspezifisch sein müssen” [Açıkça küçük çocuklar 
dile yönelik olmak zorunda olmayan birçok farklı 
düşünce türü kullanıyorlar.] ifadesinden dolayı doğru 
cevap E seçeneğidir. 

Cevap:  E
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55-58: OKUMA PARÇALARI

55. Parçada geçen “Der übermäßige Konsum von Zucker 
wurde zuletzt als eines der größten Gesundheitsrisiken 
weltweit beschrieben.” [Şekerin aşırı tüketimi son 
olarak dünya çapında en büyük sağlık risklerinden biri 
olarak tasvir edilmiştir.] ifadesinden dolayı B seçeneği 
doğru cevaptır. 

Cevap:  B

56. Parçada geçen “Er steigert das Risiko für tödliche Herz-
Kreislauf-Probleme, die Neigung zu Fettleibigkeit und 
zu Diabetes.” [Ölümcül kalp-damar sorunları riskini, 
obezite ve diabete olan eğilimi artırır.] ifadesinden 
dolayı D seçeneği doğru cevaptır. 

Cevap:  D

57. Parçada yer alan “Denn eine neu veröffentlichte Studie 
legt nahe, dass gerade bei Männern, die gerne Süßes 
naschen, das Risiko steigen könnte, Depressionen oder 
Angststörungen zu entwickeln.” [Yeni yayımlanan bir 
araştırma severek tatlı yiyen erkeklerde depresyon ve 
anksiyete bozukluğu gelişmesi riskinin artabileceğine 
işaret etmektedir.] ifadeden dolayı C seçeneği doğru 
cevaptır. 

Cevap:  C

58. Başlık sorularında parçayı çok iyi anlayıp, eksiksiz uyan 
başlığı seçmek gerekmektedir. Bu parçada şekerin 
zararlarından ve erkeklerde psikolojik hastalıklara 
yol açtığından bahsedilmiştir. Bu nedenle A seçeneği 
doğru cevaptır. 

Cevap:  A
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59-62: OKUMA PARÇALARI

59. Parçada geçen “..., dass ihr Vieh nach Genuss 
bestimmter Früchte länger aktiv war als Artgenossen, 
die nicht von dieser Pflanze gefressen hatten.” 
[hayvanlarının belirli meyveleri yediklerinde bu bitkiden 
yemeyen akranlarına oranla daha aktif oldukarını...] 
ifadesinden dolayı doğru cevap D seçeneğidir. 

Cevap:  D

60. Parçada geçen “Weil einer der Hirten von dieser Frucht 
gekostet und dabei selbst die stimulierende Wirkung 
verspürt hatte, ...” [Çobanlardan biri bu meyceyi yediği 
ve bu esnada şahsen uyandırıcı etkisini hissettiği için 
...] ifadesinden dolayı C seçeneği doğru cevaptır. 

Cevap:  C

61. Parçada “verströmen” kelimesi kokunun yayılması 
anlamında kullanıldığından doğru cevap A seçeneğidir. 

Cevap:  A

62. Parçada kahvenin nasıl bulunduğuna dair mitlerden 
bahsedilmiştir. Bu nedenle E seçeneği doğru cevaptır.

Cevap:  E



www.pelikanyayinevi.com.tr

Almanca

Çözüm - 5
YDS

63-67: DİYALOG TAMAMLAMA SORULARI

63. Frau Cooper’in “Was haben diese denn dabei 
herausgefunden?” [Onlar bu esnada ne buldular?] 
sorusuna ancak D seçeneğinde yer alan ifade ile cevap 
verebiliriz. 

Cevap:  D

64. Herr Başar’ın “Was ist das interessante dabei?” [Burada 
ilginç olan nedir?] sorusuna anca A seçeneğinde yer 
alan ifade ile cevap verilebilir. 

Cevap:  A

65. Boşluktan sonraki cümlede Frau Kalender “Das ist 
doch sehr beunruhigend, oder was denken Sie?” [Bu 
çok rahatsız edici değil mi, siz ne düşünüyorsunuz?] 
demiş, bu yanıta en uygun boşluğa gelebilecek ifade D 
seçeneğinde yer almaktadır. 

Cevap:  D

66. Boşluktan hemen önce Frau Gebhard “Davon habe 
ich noch nichts gehört, wie würden Sie dies erklären?” 
[Bununla ilgili henüz hiçbir şey duymadım, bunu nasıl 
açıklarsınız?] demiş; dokunma duyusu ile ilgili açıklama 
olan tek seçenek ise B seçeneğidir. 

Cevap:  B

67. Boşluktan hemen önceki soruda müziğin hastaların 
kulağına nasıl geldiğini sormuş, bu açıklamanın 
yapıldığı tek seçenek E seçeneğidir.

Cevap:  E
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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. Metinde mercan kayalarından bahsedilmiştir. 
Boşluktan bir önceki cümlede “Sie beherbergen 
eine hohe Artenvielfalt und sie sind die Kinderstube 
vieler Fische.” [Onlar (Mercan Kayaları) yüksek bir 
tür çeşitliliği barındırırlar ve birçok balığın yavrularını 
barındırdıkları yerdir.] ifadesini kullanmış; boşluktan 
hemen sonra ise dünya çapında durumlarının kötü 
olduğundan ve çok sayıda faktörün onları etkilediğinden 
bahsetmiştir. Boşluğa yine mercan kayaların pozitif 
yönünü anlatacak bir ifade gelmesi gerekmektedir. Bu 
da yalnızca E seçeneğinde verilmiştir. 

Cevap:  E

73. Paragrafta genel olarak ebeveyn ve çocuklarının eğitim 
düzeylerinden ve kişilik gelişimlerinden bahsedilmiştir. 
Bu paragrafın başına ancak D seçeneğindeki ifade 
gelebilir. 

Cevap:  D

74. Paragrafın girişinde Homöopati’nin olumlu etkilerinden 
bahsetmiştir. Ayrıca resmi olarak tanındığından ve 
kabul edildiğinden bahsetmiştir. Boşluktan hemen 
sonra ise başarı hikayesinin arkasında ne olduğundan 
bahsetmiştir. Yani boşluğa homöopati ile ilgili olumlu bir 
cümle gelmelidir. Bu da C seçeneğinde verilmiştir. 

Cevap:  C

75. Boşluktan hemen önce Güney Amerika’ya yerleşimin 
düşünülenden daha önce gerçekleştiğinden ve bunu 
Brezilya’da bulunan süslenmiş kemik parçasının 
gösterdiğinden bahsetmiştir. Bu ifadeyi ise ancak A 
seçeneği takip edebilir. Çünkü bu seçenekte işlemeli 
kemiğin merkez Brezilya’da 1980’lerin ortasından 
2004’e kadar yapılan kazılarda çıktığından bahsetmiştir.

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

76. Bütün paragraf boyunca dil öğretimi ve öğreniminden 
bahsederken II. cümlede beyin araştırmacılarından ve 
beyinden bahsetmiştir. 

Cevap:  B

77. Bütün paragrafta eski zamanlardaki yüzme 
alışkanlıklarından bahsederken III. cümlede yüzme 
havuzlarının neden kapatıldığından bahsetmiştir. 

Cevap:  C

78. Bütün paragrafta sonbaharda yıldızlardan bahsederken, 
V. cümlede bir uzay sondajından bahsetmiştir. 

Cevap:  E

79. Bütün paragrafta dilden bahsederken, I. cümlede 
eylemin ne olduğunu açıklamıştır. 

Cevap:  A

80. Bütün paragrafta dilin oluşumundan bahsederken 
IV. cümlede olay yerinde kanıt bulunamamasından 
bahsedilmiştir.

Cevap:  D


