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1-16: Kelime ve Dilbilgisi Soruları

1. Sonbahar yalnızca renkli yapraklar değil, aynı 
zamanda da çok sayıda ilginç ve faydalı sebze çeşidini 
getirir. 

das Heilmittel  : ilaç, deva

die Langeweile : can sıkıntısı

der Strom  : akımi elektrik

das Gift  : zehir

Cevap:  D

2. “Katrina” kasırgası 29 Ağustos 2005’te ABD’nin 
güneydoğu sahilini vurduğunda, birçok eyalette 
korkunç zararlara sebep oldu. 

 bewundernswert :  harika

 unbedeutendst :  değersiz (superlativform von 
unbedeutend)

 betroffen :  ilgili (Partizip II Form von 
betreffen)

 ergiebig :  verimli

Cevap:  B

3. Büyük yırtıcıların soyunun tükenmesi kontrol altına 
alınması zor ekolojik problemlere yol açabilir. 

vermischt :  karışmak (Partizip II Form von 
vermischen)

benutzt :  kullanmak (Partizip II Form von 
benutzen)

zerkleinert :  un ufak etmek (Partizip II Form von 
zerkleinern)

verurteilt :  hüküm vermek (Partizip II Form von 
verurteilen)

Cevap:  A
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4. ... ve yapay zekanın bu büyük eyleminin önemi 
hakkında bugün hala tartışılır. 
geschwiegen :  susmak (Partizip II Form von 

geschweigen)

besprochen :  tartışmak (Partizip II Form von 
besprechen)

bewiesen :  kanıtlamak (Partizip II Form von 
beweisen)

definiert :  tanımlamak (Partizip II Form von 
definieren)

Cevap:  D

5. Geçtiğimiz yıllarda çok sayıda ... deneme 
gerçekleştirildi. 
verursacht : sebep olmak (Partizip II Form von 

verursachen)

behandelt : tedavi etmek (Partizip II Form von 
behandeln)

zerstört : tahrip etmek (Partizip II Form von 
zerstören)

verbrannt : yanmak (Partizip II Form von 
verbrennen)

Cevap:  E

6. ... kendi kendine elektrik üretimi halk arasında çok sık 
yankı bulmamaktadır.

Cevap:  C

7. Außerhalb des Waldes : Ormanın dışında 

Cevap:  D

8. Ärger über jemanden : birisine kızmak

Cevap:  B

9. Sanktionen gegen : bir ülke vb. karşı yaptırım

Cevap:  A
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10. Avrupa Konseyi bazı tedbirler aldı, böylece Avrupa 
ülkeleri göçmen krizi ile baş edebildiler. 

Cevap:  D

11. je nachdem, ob/Fragewort

... bu sürelerden hangisinin önce dolduğuna göre
Cevap:  C

12. Bu sıralar çocuklar için arabada çocuk koltuğunun 
gerekli olduğu, ağızdan ağıza dolaşıyor. 

Cevap:  E

13. “Riten” kelimesi çoğul kullanılmıştır; yan cümlede ise 
“relativpronomen” özne konumundadır, bu nedenle 
açıklanan kelimenin artikeli nominativ halde boşluğa 
uygun düşer. 

Cevap:  A

14. İçerisinde bütün tanısal ve tedavisel tedbirlerin alındığı 
36 saat süren gözetleme dönemi

36 Stunden dauernden Beobachtungsphase, ---- alle 
diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen 
getroffen werden.

“Beobachtungsphase” kelimesinin artikeli “die” olduğu 
için ve tedbirler bu süreç içerisinde alındığı için cevap 
innerhalb derer olacaktır. 

Cevap:  E

15. mit Wind betrieben wird 

“Passiv Präsens” cümle olduğu için “wird” yardımcı fiili 
cümleye uygun düşer. 

Cevap:  B

16. Memeli hayvanlar olarak hava almak için balinalar ve 
yunuslar elbette düzenli olarak yüzeye gelmelilerdir, ...

Zorunluluk ifadesi olduğu için “müssen” doğru cevap 
olacaktır.

Cevap:  E
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17-26: BOŞLUK DOLDURMA SORULARI

17. in Verbindung bringen : bağlantılandırmak

Cevap:  B

18. überwältigende Mehrheit: büyük çoğunluğu

Cevap:  C

19. anpassen an+Akk. = bir şeye uyum sağlamak

Cevap:  A

20. existiert inzwischen ausschließlich in großen 
Flusssystemen Südamerikas und Asiens.

... bu arada ayrıca Güney Amerika’nın ve Asya’nın 
büyük nehir sistemlerinde var olmaktadır. 

Cevap:  D

21. “damit” burada önceki cümlede geçen uzun ve dar 
ağzına gönderme yapmaktadır. 

Bununla çamurun içinde nehir tabanında besin ararlar. 

Cevap:  E

22. İlişkili olduğu kişiler tarafından övgü çocuklar için en 
önemli ödüldür. 

Cevap:  B

23. Fakat aileler çocuklarını ne için övdüklerine dikkat 
etmelidirler. 

Cevap:  E

24. schummeln Kinder eher, wenn man sie für ihre Klugheit 
lobt 

Zekaları için övülürlerse çocuklar daha çok 
oyunbozanlık ediyorlar. 

Cevap:  C

25. die Chance erhalten : şans elde etmek 

Cevap:  A

26. um etwa die Hälfte : yaklaşık yarısı kadar

Cevap:  B
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27-36: CÜMLE TAMAMLAMA SORULARI

27. Beyinde önceden planlamadan sorumlu beyin lopu 
yaşla birlikte çöktüğünde, yaşlı erkekler giderek 
artarak yeniden ergen gibi davranmaya başlarlar. 

Cevap:  D

28. Yaz sona yaklaştığında ve sonbahar hissedildiğinde 
birçok kişi zamanı geri çevirmek ister. 

Cevap:  B

29. Dalgaları frenledikleri için, mercan kayaları yüksek 
bir tür çeşitliliği barındırırlar, birçok balığın çocuk 
odasıdır ve kendi paylarına sahillerin korunmasına 
katkıda bulunurlar. 

Cevap:  C

30. İster yaprakların arasında bir yürüyüş, uçurtma uçurma 
ya da isterse kestane toplama olsun, sonbahar çok 
yönlüdür ve herkesi maceraya davet eder. 

Cevap:  A

31. Bir yağmur damlası yeryüzüne doğru uçuyorsa, hava 
direnci belirli bir hızdan itibaren hızlanamamasına 
yol açar

Cevap:  E
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32. İnsanın ve hayvanların anatomisi hala güncel bir 
araştırma alanıdır, çünkü hala vücut kısımlarının 
oluşumunda sürprizler gizlidir. 

Cevap:  C

33. İslam bilimi için tarihi camide yazılı belgenin bulunması 
bölgenin tarihi hakkında şimdiye kadar bir şey 
bilinmemesi bakımından önemli bir gelişmeydi. 

Cevap:  A

34. İnsanlar kendi işlerini büyük ölçüde kendileri 
halledebildiklerinde, daha hoşnut ve daha 
yaratıcılardır. 

Cevap:  D

35. Hemen hemen eski araştırmalarda narsist kişilerin 
toplumdaki rollerini büyük göstermeye eğilimli 
olduklarını gösterirler. 

Cevap:  E

36. Hırslı genç tiyatrocu tarihsel konular hakkında popüler 
bir dergide yayımlanan kısa hikayelerle ek olarak 
biraz para kazandı.

Cevap:  B
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37-42: ÇEVİRİ SORULARI

37. 
Cevap:  B

38. 
Cevap:  C

39. 
Cevap:  A

40. 
Cevap:  D

41. 
Cevap:  B

42. 
Cevap:  E
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43-46: OKUMA PARÇALARI

43. Parçada yer alan “Jahrhundertelang ahnte niemand, 
dass ein Ruinenfeld das wohl älteste Schulungszentrum 
der buddhistischen Lehre verbarg: Nalanda.” [Yüzyıllar 
boyunca hiç kimse harabe bir alanın budizm öğretisinin 
en eski eğitim merkezini sakladığını tahmin etmedi.] 
ifadesinden dolayı doğru cevap A seçeneğidir. 

Cevap:  A

44. Parçada yer alan “Nalanda ist eine monumentale und 
äußerst erfolgreiche Lehranstalt des Buddhismus 
gewesen.” [Nalanda Budizm’in abidevi ve oldukça 
başarılı bir öğretim kurumudur.] ifadesinden dolayı C 
şıkkı doğru cevaptır.

Cevap:  C

45. Parçada “Nalanda zog Studenten aus ganz Asien an, 
die das Gelernte in ihren Heimatländern verbreiteten” 
yani [Nalanda tüm Asya’nın öğrencilerini kendine çekti, 
onlar da öğrendiklerini anavatanlarında yaydılar.] 
ifadesinden dolayı D şıkkı doğru cevaptır.

Cevap:  D

46. Başlık sorularında paragrafın genelini anlayıp, en 
uygun başlığı seçmek gerekmektedir. Bu paragrafta 
Nalanda’daki kalıntılarının çok eskiye dayanan bir 
eğitim merkezi olduğuna yer verilmektedir, bundan 
dolayı doğru cevap A şıkkıdır.

Cevap:  A
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47-50: OKUMA PARÇALARI

47. Parçada yer alan “Vor 430 000 Jahren starb ein 
Mensch in der Nähe einer spanischen Höhle.” [430 
000 yıl önce İspanya’da bir mağaranın yakınında bir 
insan öldü.] ifadesinden dolayı A şıkkında yer alan 
ifade doğru cevaptır.

Cevap:  A

48. Parçada yer alan “Alle Spuren deuten darauf hin, 
dass dieser Mensch durch rohe Gewalt ums Leben 
gekommen is.t” [Tüm deliller, bu insanın kaba kuvvetten 
dolayı öldüğünü gösteriyor.] ifadesinden dolayı C şıkkı 
doğru cevaptır.

Cevap:  C

49. Parçada “Nach 20-jähriger Ausgrabungszeit hatten die 
Forscher in der Höhle die Überreste von 28 Menschen 
gefunden” yani [Araştırmacılar 20 yıllık kazı süresinden 
sonra 28 insanın kalıntılarına rastladılar.] ifadesinden 
dolayı B şıkkı doğru cevaptır.

Cevap:  B

50. Parçada “Dass die Wunden tödlich waren, zeige sich 
zudem darin, dass Spuren eines Heilungsprozesses 
fehlen.” yani [İyileşme izlerinin olmaması yaraların 
öldürücü olduğunu gösteriyordu.] ifadesinden dolayı D 
şıkkı doğru cevaptır.

Cevap:  D
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51-54: OKUMA PARÇALARI

51. Parçada yer alan “Wen Melancholie am Tag seelisch 
niederdrückte, der hatte nachts einen weiteren 
einsamen Kampf auszutragen.” [Melankoli kimi gündüz 
saatlerinde ruhsal olarak aşağı doğru çekerse, o kişi 
geceleri tek başına bir savaş daha verir.] ifadesinden 
dolayı B şıkkında yer alan ifade doğru cevaptır.

Cevap:  B

52. Parçada yer alan “Statt von Melancholie würden wir 
heute vermutlich eher von Depressionen reden.” 
[Melankolinin yerine bugün tahminen daha çok 
depresyon hakkında konuşur olurduk.] ifadesinden 
dolayı A şıkkı doğru cevaptır.

Cevap:  A

53. Parçada yer alan “Die Depression galt als der 
eigentliche Übeltäter und die Schlafstörung nur als 
ihre Begleiterscheinung.” [Depresyon asıl suçlu olarak 
sayılıyordu ve uyku bozukluğu ise sadece onun 
belirtisiydi.] ifadesinden dolayı C şıkkı doğru cevaptır.

Cevap:  C

54. Parçada yer alan “Dass derzeit ein Umdenken 
unter Forschern stattfindet, dazu haben deutsche 
Wissenschaftler beigetragen.” [Araştırmacıların bu 
aralar fikirlerini değiştirmeleri, Alman Bilim adamlarının 
katkıları ile gerçekleşti.] ifadesinden dolayı E şıkkı 
doğru cevaptır.

Cevap:  E
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55-58: OKUMA PARÇALARI

55. Parçada yer alan “Es sind womöglich die ältesten 
bekannten Fossilien unserer Art und sie stammen 
von einem unerwarteten Ort: Marokko.” [Onlar 
muhtemelen bizim türümüzün bilindik en eski fosilleridir 
ve beklenmedik bir yerden geliyorlar: Fas] ifadesinden 
dolayı D şıkkında yer alan ifade doğru cevaptır.

Cevap:  D

56. Parçada yer alan “An der Ausgrabungsstelle haben 
Forscher Schädelteile und Kieferbruchstücke 
gefunden, die den Angehörigen des Homo sapiens 
zuzurechnen sind.” [Araştırmacılar kazı yerinde Homo 
sapien türüne ait olan kafatası ve çene kemiği kırıkları 
buldular.] ifadesinden dolayı B şıkkı doğru cevaptır.

Cevap:  B

57. Parçada “die Bühne betreten” ifadesi “ortaya çıkmak” 
anlamına geldiğinden doğru cevap D şıkkıdır

Cevap:  D

58. Parçada yer alan “Sie bezeugen, dass die Anfänge 
unserer Art auf dem gesamten afrikanischen Kontinent 
zu suchen sind.” [Onlar bizim türümüzün başlangıç 
evrelerinin tüm Afrika kıtasında aranması gerektiğini 
kanıtlıyorlar] ifadesinden dolayı C şıkkında yer alan 
ifade doğru cevaptır.

Cevap:  C
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59-62: OKUMA PARÇALARI

59. Parçada yer alan “Die Eiskappe über dem arktischen 
Ozean begann zu schrumpfen, obwohl sie in dieser 
Jahreszeit eigentlich hätte wachsen sollen.” [Arktik 
okyanusun üzerindeki buzul şapkanın bu mevsimde 
aslında büyümüş olması gerekmesine rağmen, 
küçülmeye başladı.] ifadesinden dolayı C şıkkında yer 
alan ifade doğru cevaptır.

Cevap:  C

60. Parçada yer alan “All dies macht deutlich, wie 
schnell die Klimaveränderungen sich auch im weit 
abgelegenen Norden bemerkbar machen.” [Bütün 
bunlar iklim değişikliğinin uzakta olan Kuzey bölgesinde 
kendini nasıl belli ettiğini açık bir şekilde gösteriyor.] 
ifadesinden dolayı B şıkkı doğru cevaptır.

Cevap:  B

61. Parçada yer alan “Ihren Berechnungen nach könnte 
nun schon 2030 fast das gesamte Eis im arktischen 
Ozean schmelzen und dabei das dortige Ökosystem 
völlig auf den Kopf stellen.” [Onların hesaplamalarına 
göre 2030 yılında bile Arktik Okyanusunda neredeyse 
tüm buzlar erimiş olabilir ve oradaki ekolojik sistem 
tamamen değişmiş olabilir.] ifadesinden dolayı D 
şıkkında yer alan ifade doğru cevaptır.

Cevap:  D

62. Parçadan yola çıkarak “auf den Kopf stellen” tamamen 
değişmek” anlamına geldiğinden doğru cevap D 
şıkkıdır.

Cevap:  D
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63-67: DİYALOG TAMAMLAMA SORULARI

63. Boşluktan hemen sonra kekeleme ile ilgili sonuçların 
dilden bağımsız olarak kullanılabileceğinden 
bahsedilmiştir. Bu cevabın verilmesi için ancak A 
seçeneğinde yer alan “Kekeleme günümüzde ne kadar 
iyi araştırılıyor?” sorusu gelebilir. 

Cevap:  A

64. Boşluktan önce nobel ödülü alacak yazarların nasıl 
seçildiği sorulmuştur. E seçeneğinde ise bu adayların 
nasıl tercih edildiğini detaylı anlatmıştır. 

Cevap:  E

65. Boşluktan önce yemek yemenin ve beslenmenin aynı 
şeyler olmadığından bahsediliyor. C seçeneğinde ise 
yemek yemenin daha fazlası olduğunu duygusal ve 
sosyal yanı olduğundan bahsetmiş. Bu nedenle doğru 
cevap C seçeneğidir. 

Cevap:  C

66. Boşluktan hemen önce neden gözlerin daha çok 
etkilendiğini sormuş. B seçeneğinde ise gözlerin neden 
etkilendiği detaylı şekilde anlatılmıştır. 

Cevap:  B

67. Boşluktan önce kimyanın yaşamın oluşumunu nasıl 
açıkladığını sormuştur. D seçeneğinde ise kimyanın 
yaşama ve düşünmeye yol açan temel prensibinin 
maddenin kendi organizasyonu olduğundan 
bahsetmiştir. 

Cevap:  D
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68-71: EŞ ANLAMLI CÜMLE SORULARI

68. 
Cevap:  A

69. 
Cevap:  B

70. 
Cevap:  E

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

72. Boşluktan önce “Beynimiz 100 milyar beyin hücresinden 
yani nöronlardan oluşur demiştir ve A seçeneğinde 
“Bu nöronlar arasında haberleşme olur ve elektronik 
impulslar iletilir, beyin çalışır” demiştir. 

Cevap:  A

73. Boşluktan sonra özetle şık bir dizayn objesi olarak 
kamufle edilmiş bir aleti neden eve koymak istesinler 
demiştir. D seçeneğinde ise aletin şık dizaynından ve 
ne işe yaradığından bahsetmiştir. 

Cevap:  D

74. Boşluktan önce kas tutulmasının da sonraki 
antrenmanda yükü biraz eksiltmek gerektiğinin 
göstergesi olduğundan bahsetmiştir. B seçeneğinde ise 
ağrıların kasların dinlenmekte olduğunun göstergesi 
olduğunu söylemektedir. 

Cevap:  B

75. Boşluktan önce “Daha sonra yapraktan bütün değerli 
maddeler çekilir, yaprağın yeşili de buna aittir” 
denmiştir. C seçeneğinde ise “Geriye ağaçların yaşam 
için ihtiyacı olmayan maddeler kalır” demektedir. 

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

76. Bütün paragraf boyunca yeni keşfedilen bir kıtadan 
bahsederken, V. cümlede bir araştırma gemisinden 
bahsedilmiştir. 

Cevap:  E

77. Bütün paragraf boyunca güney kutbuna yapılan bir 
araştırma gezisinden bahsederken. IV cümlede kuzey 
kutbundaki ortalama sıcaklıktan bahsetmektedir. 

Cevap:  D

78. Bütün paragraf boyunca kuraklıktan bahsederken. I. 
cümlede et fiyatlarının kırılmasından bahsetmektedir. 

Cevap:  A

79. Bütün paragrafta Rusya’da bulunan bir tesisten 
bahsederken, II. cümlede radyoaktif atıklardan 
bahsetmiştir. 

Cevap:  B

80. Bütün paragrafta resimden bahsederken, III. cümlede 
glikozdan bahsetmiştir.

Cevap:  C


