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1-16: Kelime ve Dilbilgisi Soruları

1. Matematik alanındaki birçok çabaya rağmen sonsuzluk 
sorusunu cevaplamayı geçtiğimiz yüzyılda kimse 
başaramadı. 

Vergleiche : karşılaştırmalar

Beweise : kanıtlar

Varianten : çeşitler, varyantlar 

Begriffe : kavramlar

Cevap:  D

2. Uzay aracı Cassini Satürn’ün etrafını 13 yıldan daha 
fazla sürede dolaştı ve birçok önemli buluş yaptı, bu 
esnada uzay yolculuğu tarihini yazdı. 

verbleibende : kalan (süre vb.)

verglühende : sönen

abgerundete : yuvarlanmış (rakam vb.)

verlassene : terk edilmiş

Cevap:  B

3. 1900’lerde verem ABD’de görülen en sık ölüm 
nedeniydi, onu akciğer iltihabı takip ediyordu ve kanser 
yedinci sırada yerini alıyordu. 

langsamste  : en yavaş

farbigste  : en renkli

anstrengendste : en yorucu

erfolgreichste  : en başarılı

Cevap:  C
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4. Astronot inişi esnasında sabit titan yüzeyinden kayıtlar 
aktardı ve inişinden sonra da resimler çekti. 

bedachte : düşünmek (Präteritum Form von 
bedenken) 

erging : dolaşmak (Präteritum Form von 
ergehen)

verhielt : davranmak (Präteritum Form von 
verhalten)

zog :  çekmek (Präteritum Form von ziehen)

Cevap:  A

5. Araştırmacılar özellikle gen havuzunun gelişimini 
bir nesilden diğerine ve sonra daha sonrakine 
belgelemeyi denediler. 

gebrauchen : kullanmak

verschwören : komplo kurmak

vermissen : özlemek

überfallen : habersiz baskın yapmak

Cevap:  D

6. in Panik geraten: paniğe kapılmak

Cevap:  E

7. Wissenschaftlern zufolge: bilim insanlarına göre

Cevap:  B

8.  sich berufen auf+A : bir şeye dayanmak 

Cevap:  A

9. Versand an die Bischöfe: din adamlarına gönderilmesi

Cevap:  B
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10. Araştırmalar her yıl okula gitmenin IQ testlerinin 
sonuçlarına pozitif etki ettiğini gerçekten gösterdi. 

Cevap:  D

11. İnsulin direnci insülinin kandaki etkisinin azalması ile 
gerçekleşir, bu sırada şeker hastalığına yakalanma 
tehlikesi de oluşur. 

Cevap:  C

12. Yıldız dışardan sakin görünürken içinde kargaşa vardır. 
Karşılaştırma olduğu için doğru cevap “während” 
olmalıdır. 

Cevap:  C

13. Relativ cümlelerde bir zaman açıklanıyorsa 
Präposition+Dativ yerine “wo” ile de açıklanabilir.

Cevap:  E

14. Relativ cümle “Explosion” kelimesi açıklanmış 
artikeli “die” olduğu için ve yan cümlede özne olarak 
kullanıldığı için cevap “die” olmalıdır. 

Cevap:  B

15. Passiv cümle ve özne çoğul olduğu için doğru cevap 
“werden”. 

Cevap:  D

16. Hayvanların bir yeteneğinden bahsedildiği için doğru 
cevap “können” olmalıdır. 

Cevap:  A
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17-26: BOŞLUK DOLDURMA SORULARI

17. hayvan ve insanın ortak tarihi

Cevap:  E

18. Geçmiş zamanda tekrarlanmayan bir olaydan 
bahsediyor. “Atalarımız ilk kurtları evcilleştirmeye 
başladıklarında...” bu nedenle doğru cevap “als” 
olmalıdır. 

Cevap:  C

19. zähmen: evcilleştirmek, ehlileştirmek

Cevap:  A

20. Im Laufe ihrer Domestizierung: Ehlileştirme süresince

Cevap:  E

21. Relativ cümlede “Talente” kelimesi açıklanıyor, çoğul 
olduğu için ve yan cümlede özne olarak kullanıldığı için 
doğru cevap “die” olmalıdır. 

Cevap:  C

22. entstehen aus + Dativ : birşeyden oluşmak 
Cevap:  D

23. erscheinen : ortaya çıkmak, belirmek 

Cevap:  B

24. Tierarten: hayvan türleri. 

Boşluktan önce hayvan türlerinden bahsetmiştir ve 
boşluğun olduğu yerde “başka hayvan türleri de 
eklenmiştir.” demektedir. 

Cevap:  C

25. erscheinen erst spät: ancak daha sonra ortaya 
çıkmışlardır. 

Cevap:  E

26. mit ihrem Aufstieg: ortaya çıkmalarıyla

Cevap:  D
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27-36: CÜMLE TAMAMLAMA SORULARI

27. Dinsel güçleriyle hava tanrılarının merhamet 
etmelerini sağlamaya çalışan yağmur yapıcılar... 

Cevap:  B

28. Çocuk bizim hızlı yaşayan ve başarı odaklı 
toplumumuzda geride kalmasın diye olabildiğince 
erken harfler ve yazılı kelimeler öğretilmelidir. 

Cevap:  A

29. ... Almanya’da fakir ve zengin arasındaki uçurum o 
kadar büyük ki, aşırı iyi ve çok kötü kazananların 
oranı geçtiğimiz yıllarda arttı. 

Cevap:  C

30. ...Türk arkeologlar, Aziz Nikolaus’un kemiklerinin 
Demre civarında bulunduğuna inanıyorlar. 

Cevap:  A

31. ... aksine onu konuşanların algısını ve düşüncesini 
etkiler ve hatta kalıcı olarak beyni değiştirir. 

Cevap:  A
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32. Eğer diyetler, televizyondaki jimnastik kursları 
ve eczanelerdeki zayıflatıcılar obezite sorununu 
çözselerdi, o zaman uzun süredir düşen hasta 
sayısıyla dibi bulmalıydı. 

Cevap:  E

33. Atletlere antrenörlerve psikologlar tarafından, 
performans yeteneklerini optimize etmek ve stresli 
mücadele durumlarıyla başa çıkabilmek için, 
teknikler öğretilir. 

Cevap:  C

34. Genç ve fit insanlar grip hastalığına karşı ayakta 
durabilirken, yaşlı insanların bağışıklık sistemi virüse 
karşı büyümemiştir. 

Cevap:  E

35. Bir yıl veya bir aylık bir hesaplama diliminde başarıyı 
araştırmak için muhasebe mal varlığı ve sermayeyi 
ve onların değişimini kapsar. 

Cevap:  D

36. Michail Gorbatschow Komünist Partinin genel 
sekreteri seçildiğinde “Glasnost” ve “Perestroika” 
ile kapsamlı toplumsal ve ekonomik reformları 
yönetiyordu.

Cevap:  D
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37-42: ÇEVİRİ SORULARI

37. 
Cevap:  C

38. 
Cevap:  B

39. 
Cevap:  A

40. 
Cevap:  B

41. 
Cevap:  E

42. 
Cevap:  E
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43-46: OKUMA PARÇALARI

43. Parçada yer alan “Bei der chronischen Erkrankung 
verengen sich die Atemwege durch Ödeme und 
Muskelkrämpfe.” [Kronik astımda solunum yolları 
ödem ve kas krampı sebebiyle daralıyor.] ifadesinden 
dolayı C şıkkında yer alan ifade doğru cevaptır.

Cevap:  C

44. Parçada yer alan “Verantwortlich für die Attacken 
machen Forscher meist das Immunsystem, das 
überempfindlich auf bestimmte Allergene aus der 
Umwelt reagiert.” [Bilim adamları bu hücumların 
sorumlusu olarak dış dünyadaki bazı alerjenlere karşı 
fazla hassas tepki veren bağışıklık sistemini görüyor.] 
ifadesinden dolayı A şıkkı doğru cevaptır.

Cevap:  A

45. Parçada yer alan “Medikamente, welche die 
körpereigene Abwehrreaktion unterdrücken, haben 
allerdings in der Vergangenheit nur mäßigen Erfolg 
gezeigt.” [Vücuda ait savunma tepkisini bastıran 
ilaçlar, geçmişte ancak ortalama bir başarı gösterdi.] 
ifadesinden dolayı D şıkkında yer alan ifade doğru 
cevaptır.

Cevap:  D

46. Parçada yer alan “Einige Forscher vermuteten daher, 
dass es noch einen anderen zellulären Mechanismus 
geben muss, der hinter den Anfällen steckt.” [Bazı 
araştırmacılar bu atakların arkasında başka bir hücresel 
mekanizmanın olduğunu tahmin ediyorlar.] ifadesinden 
dolayı B şıkkında yer alan ifade doğru cevaptır.

Cevap:  B
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47-50: OKUMA PARÇALARI

47. Parçada yer alan “An Alzheimer zu leiden, nicht 
mehr richtig denken zu können ist ein Albtraum für 
jeden.” [Alzheimer hastası olmak ve doğru bir şekilde 
düşünememek herkes için bir kabustur.] ifadesinden 
dolayı A şıkkında yer alan ifade doğru cevaptır.

Cevap:  A

48. Parçada yer alan “Denn im Gehirn sterben Nervenzellen 
mit der Zeit nicht nur ab, sondern es werden auch 
immer wieder neue gebildet” [Çünkü beyindeki sinir 
hücreleri zamanla sadece ölmüyor, aynı zamanda 
sürekli yenileri de oluşuyor.] ifadesinden dolayı D şıkkı 
doğru cevaptır

Cevap:  D

49. Parçada yer alan “Wissenschaftler haben 
herausgefunden, dass das Gehirn von Älteren 
kein verfallendes Organ ist, sondern lern- und 
wandlungsfähig.” [Bilim adamları, daha yaşlı insanların 
beyinlerinin gerileyen bir organ olmadığını, aksine 
öğrenme ve değişme yeteneği olan bir organ olduğunu 
buldular.] ifadesinden dolayı B şıkkında yer alan ifade 
doğru cevaptır.

Cevap:  B

50. Parçada yer alan “Wer sich gut und ausgewogen 
ernährt, sich regelmäßig bewegt und Denksport 
treibt, bleibt länger geistig fit.” [Her kim iyi ve dengeli 
beslenirse, düzenli olarak hareket yapıp, düşünme 
sporu yaparsa, ruhsal olarak daha uzun süre canlı 
kalır.] ifadesinden dolayı D şıkkında yer alan ifade 
doğru cevaptır.

Cevap:  D
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51-54: OKUMA PARÇALARI

51. Parçada yer alan “Seit seinem Start im Juni 2009 
schickt die Sonde Lunar Reconnaissance Orbiter 
(LRO) regelmäßig Aufnahmen zur Erde.” [Uzay 
araştırma gemisi Lunar Reconnaissance Orbiter 2009 
yılının Haziran ayının hareketinden beri düzenli olarak 
dünyaya fotoğraflar gönderiyor.] ifadesinden dolayı C 
şıkkında yer alan ifade doğru cevaptır.

Cevap:  C

52. Parçada yer alan “Grund zur Beanstandung gab es 
eigentlich nie – mit Ausnahme eines Fotos, das die 
Sonde am 13. Oktober 2014 schoss.” [Uzay araştırma 
gemisinin 13 Ekim 2014 yılında çektiği bir resim dışında 
şikâyet edecek hiçbir sebep aslında yoktu.] ifadesinden 
dolayı D şıkkı doğru cevaptır

Cevap:  D

53. Parçada yer alan “Den Grund für dieses Phänomen 
vermutete die NASA im Aufprall eines Mikrometeoriten.” 
[Nasa bu fenomenin sebebinin bir mikro meteoridin 
çarpışması ile ilgili olabileceğini tahmin ediyor.] 
ifadesinden dolayı E şıkkı doğru cevaptır.

Cevap:  E

54. Parçada yer alan “Der Stoß versetzte die Kamera 
in Schwingungen, die binnen kurzer Zeit abflauten, 
wodurch sich auch die Verzerrung immer weiter 
reduzierte.” [Darbe kameranın titremesine sebep 
oldu, bu titreşimler kısa bir süre içinde azaldı, böylece 
bozulmalar da gittikçe azaldı.] ifadesinden dolayı B 
şıkkında yer alan ifade doğru cevaptır.

Cevap:  B
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55-58: OKUMA PARÇALARI

55. Parçada yer alan “Sonnenuhren zeigen nicht nur 
die Zeit, sondern auch ein paar grundlegende 
Eigenschaften unseres Sonnensystems.” [Güneş 
saatleri sadece zamanı değil, aynı zamanda güneş 
sistemimizin temel özelliklerini de gösteriyorlar.] 
ifadesinden dolayı D şıkkında yer alan ifade doğru 
cevaptır.

Cevap:  D

56. Parçada yer alan “Man erkennt an den Sonnenuhren 
auch gleichzeitig den Einfluss der Astronomie auf 
unseren Alltag.” [Güneş saatlerinde aynı zamanda 
astronominin de günümüze olan etkisi görülebilir.] 
ifadesinden dolayı E şıkkı doğru cevaptır.

Cevap:  E

57. Parçada yer alan “Schon lange bevor es mechanische 
Uhren gab, verwendeten die Menschen die Bewegung 
der Himmelskörper, um Jahr und Tag einzuteilen.” 
[Mekanik saatler var olmadan çok uzun bir süre önce 
insanlar seneleri ve günleri sınıflandırmak için, gök 
cisimlerinin hareketlerini kullandılar.] ifadesinden 
dolayı B şıkkında yer alan ifade doğru cevaptır.

Cevap:  B

58. Parçada yer alan “Für den “Hausgebrauch” gab es 
vor der Erfindung billiger mechanischer Uhren relativ 
grobe Messgeräte.” [Ucuz mekanik saatlerin icadından 
önce, “evdeki kullanım” için oldukça kaba ölçüm aletleri 
vardı.] ifadesinden dolayı C şıkkında yer alan ifade 
doğru cevaptır.

Cevap:  C
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59-62: OKUMA PARÇALARI

59. Parçada yer alan “Die Westliche Grannen-Kiefer 
erfreut sich bei Forschern großer Beliebtheit.” [Batı 
bölgesindeki Pinus Longaeva ağacı bilim adamları 
arasında büyük bir popülariteye sahiptir.] ifadesinden 
dolayı C şıkkında yer alan ifade doğru cevaptır.

Cevap:  C

60. Parçada yer alan “Botaniker schätzen sie wegen ihrer 
extremen Langlebigkeit, da viele lebende Exemplare 
zwischen 4000 und 5000 Jahren alt sind.” [Birçok 
yaşayan örnek 4000 ila 5000 yaşında olduğu için, 
botanik bilimciler ona değer veriyorlar.] ifadesinden 
dolayı C şıkkı doğru cevaptır.

Cevap:  C

61. Parçada yer alan “Geowissenschaftler mögen sie, weil 
sie wegen ihres hohen Lebensalters in ihrem Holz 
zahlreiche Hinweise auf frühere Klimaänderungen 
oder kosmischen Ereignisse gespeichert hat.” [Yüksek 
yaşından dolayı içeriğinde eski iklim değişiklikleri 
ve kozmik olaylarla ilgili çok fazla ipucu barındırdığı 
için, yer bilimciler onu seviyor.] ifadesinden dolayı B 
şıkkında yer alan ifade doğru cevaptır.

Cevap:  B

62. Parçada yer alan “Auf diese Weise spürten Forscher 
ein solares Ereignis auf, das vor mehr als 7000 Jahren 
stattgefunden hat.” [Bilim adamaları bu sayede 7000 
yıl önce meydana gelmiş olan güneş ile ilgili bir olayı 
keşfettiler.] ifadesinden dolayı D şıkkında yer alan ifade 
doğru cevaptır.

Cevap:  D
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63-67: DİYALOG TAMAMLAMA SORULARI

63. Herr Lingen’in “Trischen’i* bu kadar önemli yapan 
nedir?” sorusuna ancak A seçeneğinde yer alan 
Trischen’in pamuk deniz ekosisteminde yer aldığı 
ve 1985’ten beri milli park olduğu ifadesiyle cevap 
verilebilir. 

*Trischen Almanya’da bir adadır. 

Cevap:  A

64. Muhtemelen güneş enerjisi olacaktır cevabının 
verilmesi için ancak C seçeneğinde yer alan “gelecekte 
hangi enerji türü önem kazanacaktır” sorusu sorulabilir. 

Cevap:  C

65. “Internette iş ararken neye dikkat etmeliyiz?” sorusuna 
ancak D seçeneğinde yer alan “Posta ile başvuru ile 
aynı kurallar geçerlidir, başvuran kişi kişisel profilini 
olduğunca optimal sunmalıdır” ifadesi gelebilir. 

Cevap:  D

66. “Pilot olarak olabildiğince aynı şirkette mi durmalı 
yoksa değiştirmek mi kariyer için teşvik edici?” sorusu 
ancak A seçeneğinde yer alan “Bu çok farklıdır, birçok 
pilot başlarda firma değiştirirken büyük bir firmaya 
geçtiklerinde artık değiştirmeyi bırakırlar.” ifadesi ile 
tamamlanabilir. 

Cevap:  A

67. “Ekonomi eğitmeni zaman kavramı ile nasıl ilgilenir?” 
sorusunu B seçeneğinde yer alan “Benim vesilem 
meslek okulu öğretmeni olmamdı.” cevabı ile 
tamamlarsak paragrafın devamına göre uyumlu olur. 

Cevap:  B
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68-71: EŞ ANLAMLI CÜMLE SORULARI

68. 
Cevap:  D

69. 
Cevap:  E

70. 
Cevap:  A

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

72. İlk cümlede okullarda arkadaşlık dışında herşeyin 
mevcut olduğundan bahsetmiştir. D seçeneğinde ise 
okullarda olan problemi detaylı olarak anlatmıştır. 

Cevap:  D

73. Boşluktan önce mikroplastiğin, plastik atıkların 
zamanla ayrışmasıyla oluştuklarından bahsetmiştir. 
Sonra ise endüstriyel olarak da üretilebildiğinden ve 
paragrafın devamında da nerelerde kullanıldığından 
bahsetmektedir. 

Cevap:  B

74. Boşluktan önce doğanın kaybettiği bölgeyi nasıl geri 
fethettiğini gemi enkazlarında görebileceğimizden 
bahsetmiştir; E seçeneğinde ise Onlar mercanlarla 
bürünmüşlerdir ve büyük balık sürülerine ev sahipliği 
yaparlar demektedir. 

Cevap:  E

75. Boşluktan önce yeni bir gençlik stilinin oluştuğundan 
bahsetmiştir; A seçeneğinde ise Antonio Gaudi’nin 
bu sanat akımının en meşhur temsilcisi olduğundan 
bahsetmiştir. 

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

76. Bütün paragraf boyunca hafızadan bahsedilirken, V. 
cümlede beynin temel yapı taşından bahsetmiştir. 

Cevap:  E

77. Bütün paragraf boyunca Kremlin’den bahsederken, IV . 
cümlede, Rusya Başkanının bu gibi fikirlerin sağlamlığa 
zarar verdiğini, düşündüğünden, bahsedilmiştir. 

Cevap:  D

78. Bütün paragraf boyunca Saksonya Derebeyinden 
bahsederken, III. cümlede porselenlerden bahsetmiştir. 

Cevap:  C

79. Bütün paragrafta mobil aletlerden ve bataryalardan 
bahsederken, II. cümlede Laptopların nerede 
kullanıldığından bahsetmiştir. 

Cevap:  B

80. Bütün paragrafta safrandan ve safrana bağlı olarak 
bazı ürünlerin hasat zamanından bahsederken, I. 
cümlede sadece kullanım aleti olmayan aynı zamanda 
da süs eşyası olan bir şeylerden bahsedilmiştir. 

Cevap:  A


