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1-16: Kelime ve Dilbilgisi Soruları

1. Robotlar muhtemelen gelecekte günlük hayatımızda 
daha çok değer görecekler ve bunun yanı sıra 
muhtemelen bizimle el ele çalışacaklar. 

der Einsatz  : görev

der Witz   : şaka

der Lehrstuhl  : anabilim dalı

der Stellenwert : değer

der Massenmarkt : kitle pazar

Cevap:  D

2. Komşu gezegenimiz Mars her gün daha erken 
doğmaktadır ve bu yüzden daha alacakaranlıkta 
belirmektedir. 

die Ebene  : düzey

die Leuchterscheinung : ışık belirmesi

die Helligkeit  : aydınlık

der Wirbelsturm : kasırga

Cevap:  A

3. Yaşam koşulları konusunda üç ana bileşen eğitim, gelir 
ve sağlık arasındaki dönüşümlü ilişki detaylı olarak 
tasvir edilmiştir. 

armseligen : adi

unglücklichen : mutsuz

sorgenvollen : kaygılı

kreischenden : gıcırtılı

Cevap:  C

4. Sohbet ettiğimizde gerçek hislerimizi güçlükle saklarız, 
çünkü konuştuğumuz her sözcük ile sesimiz istemsizce 
duygularımızı aktarır. 

klingen : çınlamak

brüllen : bağırmak

spucken : tükürmek

ausdrücken : ifade etmek

Cevap:  D
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5. Beynimizdeki kelime belleği sayısız bağlantıyı doğru 
kelime ve ifadelerle cümleleri kombine eder. 
erzielen : hedeflemek

einsetzen : görevlendirmek

herstellen : üretmek

verbinden : bağlamak

Cevap:  B

6. Friedrich Hölderlin ve Frederic Chopin gibi ünlü 
sanatçılar ve Fizikçi Isaac Newton şizofreniden 
mustariplerdi. 
schimpften : kızmak

sorgten : endişelenmek

wunderten : şaşırmak

zweifelten : şüphelenmek 

Cevap:  E

7. Bir araştırmanın güncel durumuna göre akıl dikkate 
değer biçimde stabil kalan bir özelliktir. 

“Eigenschaft” kelimesinin artikeli “die”dir ve yan 
cümlede de özne bulunmamaktadır, bu nedenle 
“Relativpronomen” olarka “die” boşluğa uygun düşer. 

Cevap:  E

8. Kış psikoloji için ve bağışıklık sistemi için gerçek bir 
zorluktur. 

Cevap:  A

9. “Bilderkarten” kelimesi açıklanıyor ve yan cümle ile 
aitlik ilişkisi var; bu nedenle cevap C “deren” olmalıdır. 

deren englische Bezeichnung = onların İngilizce 
tanımlarını

Cevap:  C
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10. Basit bir “perfekt” cümlesi sorulmuştur, “entwickeln” fiili 
yardımcı fiil olarak “haben” aldığından doğru cevap D 
olacaktır. 

Cevap:  D

11. bürgen für : kefil olmak, garanti etmek

Cevap:  B

12. Fabrikada birçok değişim gerçekleştirildi, buna 
rağmen üretim artırılamadı. 

Cevap:  C

13. um...zu+infinitiv = -mek için 

yumurtalarını bırakmak ve çok hızlı çoğalmak için
Cevap:  A

14. zu+adverb, als dass = -meyecek kadar

Partiler sağlam bir koalisyon kuramayacak kadar 
ideolojik olarak zıtlardı. 

Cevap:  D

15. “Passiv” yaparken yardımcı fiil olarak “werden” 
kullandığımız için doğru cevap “wurden” olacaktır. 

Cevap:  E

16. Vor genau 40 Jahren ... = Tam olarak 40 yıl önce ...

Cevap:  A
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17-26: BOŞLUK DOLDURMA SORULARI

17. klagen über : bir şeyden şikayetçi olmak

Cevap:  B

18. Schlafgewohnheiten von 200 Schulkindern ... und von 
deren Eltern = ... 200 okul çocuğunun ve ebeveynlerinin 
uyuma alışkanlıkları 

Cevap:  D

19. die Nachtruhe : gece istirahati, gece uykusu

Cevap:  C

20. mittels : aracılığıyla 

Cevap:  A

21. berichten von: bir konu hakkında bildirmek 

Cevap:  C

22. verdanken : müteşekkir olmak 

Cevap:  E

23. Der Mond ist rund 400 Mal kleiner als die Sonne ... [Ay 
güneşten yaklaşık 400 kat daha küçüktür]

Cevap:  D

24. dadurch : bu sayede / bunun aracılığıyla

Cevap:  E

25. Wegen des gerade passenden Abstands : Bu anda 
uygun mesafeden dolayı 

Cevap:  A

26. sich ereignen: gerçekleşmek

Cevap:  B
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27-36: CÜMLE TAMAMLAMA SORULARI

27. 14 Temmuz 1789’da Paris’in binlerce vatandaşı 
adı kötüye çıkmış devlet hapishanesine kralın keyfi 
hareketlerini protesto sebebiyle oradaki tutukluları 
serbest bırakmak için gittiler.

Cevap:  E

28. Mart 2003’te yapılan bir ankete vatandaşların 
yüzde 60’ı o zamanlardaki durgunluğun alışveriş 
tutumlarına etkisi olduğunu bildirdiler. 

Cevap:  D

29. Orta Avrupa’da kahverengi ayı büyük ölçüde yok 
olmuştur, Avusturya’da yeniden yerleşme projesi 
yürürlükte olduğu için yalnızca Alplerde ara sıra bir 
ayı dolaşmaktadır. 

Cevap:  A

30. Almanya’da sağlık uzmanı olarak çalışan kimse, 
tedavi uygulamalarıyla hastaları için tehlike 
oluşturmadığını bir sınavla kanıtlamıştır. 

Cevap:  B
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31. Advent Çelengindeki mumlar ve Noel Ağacı 
evi bayram havasına soktuğunda, taze pişmiş 
kurabiyenin iştah artırıcı kokusu eve yayıldığında, eve 
gerçek bir Noel havası gelir. 

Cevap:  C

32. İlgili kişi semptomlar göstermese bile, spesifik cilt testleri 
belirli maddelere karşı alerjisi olup olmadığına dair 
güvenilir sonuçlar verir. 

Cevap:  B

33. Karl Landsteiner 1900 yılında iki insanın kanının 
temas ettiklerinde bazen pıhtılaştığını ve bazen 
pıhtılaşmadığını fark ettiğinde Viyana Üniversitesinin 
Seroloji Patoloji Enstitüsünde görevliydi. 

Cevap:  E

34. Zayıflama haplarının etkisini artırmak için tüccarlar 
sıkılıkla beyan edilmeyen farmakolojik etkili ve geçerli 
sebeplerden dolayı yasaklanmış maddeler karıştırırlar. 

Cevap:  A

35. Bu yıl sonbahar resmi olarak 22 Eylül’de başlıyor, 
çünkü o gün Dünya Güneşin karşısında tam olarak 
düz duracak. 

Cevap:  D

36. Son aylarda kuzey yarım küremiz Güneşe daha 
güçlü arkasını döndükten sonra, güney yarım küre 
Güneşe daha fazla yönelmektedir. 

Cevap:  E
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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. Paragrafta yer alan “... legte ... Tim Berners-Lee, 
Mitarbeiter des CERN in Genf, seinem Vorgesetzten 
Mike Sendall ein Papier vor, in dem er Ideen zum 
weltweiten Austausch mit Forschern beschrieb.” 
[Cenevre’de bulunan CERN’in bir çalışanı Tim Berners-
Lee, yöneticisi Mike Sendall’a araştırmacılarla dünya 
çapında değiş tokuş fikrini tasvir ettiği bir kağıt sundu.] 
ifadesinden dolayı C seçeneği doğru cevaptır. 

Cevap:  C

44. Paragrafta geçen “Sein Chef war schnell überzeugt. 
Und Berners-Lee bekam für die Umsetzung grünes 
Licht.” [Yöneticisi hızlıca ikna olmuştu ve Berners-
Lee’ye uygulama için yeşil ışık yanmıştı.] ifadesinden 
dolayı doğru cevap B seçeneğidir. 

Cevap:  B

45. “Zugriff” metinde erişim anlamında kullanıldığından 
doğru cevap “Zugang”’tır. 

Cevap:  D

46. Paragrafta “In 1991 kam ein frühes www-System 
heraus. Es enthielt drei entscheidende Punkte, und 
zwar zur Formatierung (html), zu den Verknüpfungen 
(links) und zur Sprache (http).” [1991 yılında öncü 
bir www-sistemi ortaya çıkmıştır. Sistem üç belirleyici 
nokta içeriyordu, bunlar biçimleme (html), bağlantılar 
(links) ve dil (http).] ifadesine yer verilmiştir, bu nedenle 
E seçeneği doğru cevaptır. 

Cevap:  E
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47-50: OKUMA PARÇALARI

47. Paragrafın girişinde “Die Lotusblume weckte in den 
siebziger Jahren das Interesse der Botaniker. Und 
zwar durch einen optischen Widerspruch” [Nilüfer 
çiçeği yetmişli yıllarda botanikçilerin ilgisini uyandırdı. 
Ve hatta optik bir çelişki sayesinde.] ifadesinden dolayı 
A seçeneği doğru cevaptır. 

Cevap:  A

48. Soruda Nergis çiçeğindeki zıtlığın ne olduğu 
sorulmuştur. Paragrafta ise “Die Pflanze wächst in 
schlammigen Gewässern, aber ihre Blätter sind stets 
makellos sauber.” [Bitki çamurlu sularda yetişir, fakat 
yaprakları daima kusursuz şekilde temizdir.] ifadesine 
yer verilmiştir, bu nedenle aynı anlama gelen B 
seçeneği doğru cevaptır. 

Cevap:  B

49. “sich erweisen” fiili “ortaya çıkmak” anlamında 
kullanılmıştır. Seçeneklerde bu anlamı D seçeneği 
karşılamaktadır. 

Cevap:  D

50. Paragrafta Nergiz Çiçeğinin bataklıkta nasıl temiz 
kaldığından bahsedilmiştir. Bu nedenle doğru cevap E 
seçeneğidir.

Cevap:  E
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51-54: OKUMA PARÇALARI

51. Paragrafta geçen “Weil der Boden schön feucht ist, 
haben die Pilze einen echten Wachstumsschub erlebt” 
[Zemin nemli olduğu için mantarlar gerçek bir büyüme 
hızlanması kaydettiler] ifadesinden dolayı B seçeneği 
doğru cevaptır. 

Cevap:  B

52. Paragrafta yer alan “Doch nicht nur Speisepilze 
gedeihen aktuell gut, auch Giftpilze und ungenießbare 
Arten profitieren von durchfeuchteten Böden. Das hat 
bereits im Juli und August zu einem dramatischen 
Anstieg von Vergiftungsfällen geführt.” kısmında 
özetle hem yenilebilir mantarların hem de zehirli 
mantarların daha iyi yetiştiğinden ve bunun temmuz ve 
ağustos aylarında zehirlenme oranlarını artırdığından 
bahsetmiştir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. 

Cevap:  C

53. Paragrafta: “Das Problem ist, dass unter den mehreren 
tausend Pilzarten in Deutschland fast jeder essbare Pilz 
auch einen giftigen Doppelgänger hat.” [Almanya’daki 
binlerce mantar çeşidi arasında neredeyse her 
yenilebilir mantarın zehirli bir benzeri vardır] ifadesine 
yer verilmiştir; bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. 

Cevap:  E

54. “sprießen” fiili paragrafta “filizlenmek” anlamında 
kullanılmıştır; aynı anlamı “keimen” fiili ile verebiliriz.

Cevap:  A
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55-58: OKUMA PARÇALARI

55. Soruda, “Çocuklar yetişkinlerin hangi davranışlarını 
örnek olarak alır?” diye sorulmuştur. Paragrafın 
girişinde ise “Wenn Kleinkinder beobachten, dass 
Erwachsene bei etwas hartnäckig bleiben, werfen 
sie anschließend auch selbst weniger schnell die 
Flinte ins Korn.” [Eğer küçük çocuklar yetişkinlerin 
bir şeyde ısrarcı olduklarını gözlemlerse, onlar da 
bunun ardından daha az vazgeçmeye eğilimli olurlar.] 
ifadesine yer verilmiştir; bu nedenle aynı anlama gelen 
D seçeneği doğru cevaptır. 

Cevap:  D

56. Paragrafta birinci gruptaki çocukların yönetici sandığı 
açarken nasıl uğraştığını izlediklerinden ve yöneticinin 
vazgeçmeyerek sandığı 30 saniyede açtığından 
bahsedilmiştir, bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. 

Cevap:  B

57. Paragrafta “Das Ergebnis zeigte, dass Kinder bei ihrer 
eigenen Aufgabe ebenfalls länger am Ball blieben” 
[Çocukların kendi görevlerinde daha fazla direndiklerini 
sonuç gösterdi.] ifadesine yer verilmiştir; bu nedenle 
doğru cevap C seçeneğidir.

Cevap:  C

58. Paragrafta çocukların yetişkinleri örnek alarak direnme 
yeteneklerini arttırdığından bahsedilmiştir; bu nedenle 
doğru cevap A seçeneğidir.

Cevap:  A
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59-62: OKUMA PARÇALARI

59. Paragrafta geçen “Wer die indischen Städte Delhi oder 
Jaipur besucht, sollte sich die Observatorien des Jai 
Singh nicht entgehen lassen.” [Her kim Hindistan’ın 
Delhi ve Jaipur şehirlerini ziyaret ederse Jai Singh’in 
gözlem evlerini kaçırmamalıdır.] ifadesinden dolayı 
doğru cevap D seçeneğidir.

Cevap:  D 

60. Paragrafta geçen “Wer das knapp 300 Jahre alte 
Himmelsobservatorium von Jaipur betritt, glaubt 
sich zunächst in einer modernen Ausstellung oder 
einem überdimensionierten Skulpturenpark.” [Her kim 
yaklaşık 300 yıllık Jaipur’un gökyüzü gözlemevine 
girerse, kendini modern bir sergide ya da devasa bir 
heykel parkında zanneder.] ifadesinden dolayı doğru 
cevap B seçeneğidir. 

Cevap:  B

61. Paragrafta geçen “Denn statt der Teleskopschüsseln 
oder geschlossenen Kuppeln moderner Observatorien 
wagen hier merkwürdig geformte Bauten aus 
Sandstein und Marmor in den Himmel auf.” [Modern 
gözlemevlerindeki teleskop tesisatları veya kapalı 
kubbeler yerine burada kumtaşından ve mermerden 
yapılmış tuhaf biçimli yapılar gökyüzüne uzanıyor.] 
ifadesinden dolayı A seçeneği doğru cevaptır. 

Cevap:  A

62. Paragrafta Hindistan’da mutlaka görülmesi gereken 
gözlem evlerinden bahsedilmiştir ve bu turistik tanıtım 
şeklinde yapılmıştır. Bu nedenle en uygun başlık C 
seçeneğidir. 

Cevap:  C
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63-67: DİYALOG TAMAMLAMA SORULARI

63. Frau Klein balık yağının demans hastalığından 
koruduğunun doğru olup olmadığını soruyor. 
Seçeneklerde bu sorunun karşılığı yalnızca B 
seçeneğinde verilmiştir. 

Cevap:  B

64. Herr Grimm mekan değişiminin Frau Ildiko’ya iyi gelip 
gelmediğini sormuştur. Mekan değişiminin kendisine 
yaptığı etkileri D seçeneğinde anlatmıştır. 

Cevap:  D

65. Frau Stern boşluktan önce katılımcıların hangi türü 
tercih ettiğini sormuştur. A seçeneğinde Hiçbirini, ne 
polisiye ne aşk hikayesi ne de bilim kurgu romanları 
şeklinde cevap vermiştir. 

Cevap:  A

66. Boşluktan hemen sonra Herr Meyer Müdahale 
etme, yardım çağırma hakları var diyor. Ayrıca 
Cybermobbing’i bildirenin ispiyonculuk yapmadığını 
aksine yardım sağladığını söylemiş. Herr Meyer’in bu 
cevabı verebilmesi için ancak E seçeneğindeki “Sınıf 
arkadaşlarının Cybermobbing’e uğradığını öğrenen 
gençlere ne tavsiye edersiniz?” sorusu sorulabilir. 

Cevap:  E

67. Frau Beuys cevabında karşılaştığı sorunlardan 
bahsettiği için Frau Licht ancak C seçeneğinde yer 
alan “kitabınız için araştırma yaparken problemlerle 
karşılaştınız mı?” sorusunu sormuş olabilir.

Cevap:  C
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68-71: EŞ ANLAMLI CÜMLE SORULARI

68. 
Cevap:  B

69. 
Cevap:  D

70. 
Cevap:  A

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

72. Boşluktan hemen önce Arecibo gözlemevinin de 
çalışmayı durdurduğundan bahsetmiştir. Ve E 
seçeneğinde ise fırtınanın doğrudan isabet etmesi ile 
direklerin ve kabloların zarar gördüğünden bahsetmiştir. 

Cevap:  E

73. Boşluktan hemen sonra iyi saklanmış mirasların 
aranmasının zorlu olduğundan bahsetmiştir. Bu 
nedenle B seçeneğinde yer alan Keltler çok az yazılı 
belge bırakmışlardır ifadesi doğru cevaptır. 

Cevap:  B

74. Boşluktan hemen önce Almanya’nın Pisa araş-
tırmasında seviyesini yükselttiğinden bahsedilmiştir. 
Boşluktan sonra ise buna okul türlerinin etkisi 
olduğundan bahsetmiştir. D seçeneğinde ise 
Almanya’nın birinci olan Finlandiya’ya karşı 1,5 - 2 yıl 
geride kaldığından bahsettiği için doğru cevaptır. 

Cevap:  D

75. Boşluktan sonra özetle bizim ne zaman havanın nasıl 
olacağını bildiğimizden bahsedilmiştir. A seçeneğinde 
ise meteorolojideki bu gelişmenin yalnızca boş zaman 
planlamamızı değiştirmediğinden aynı zamanda 
da hayatımızı daha güvenli hale getirdiğinden 
bahsedilmiştir. 

Cevap:  A



www.pelikanyayinevi.com.tr

Almanca

Çözüm - 8
YDS

76-80: ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN CÜMLE 
SORULARI

76. Bütün paragrafta travma geçirip bilincini yitiren bir 
hastadan bahsederken. IV cümlede bir bitki yedikten 
sonra oluşan rahatsızlıktan bahsedilmiştir. 

Cevap:  D

77. Bütün paragraf boyunca gözler, ışık ve görme yetisinin 
nasıl işlediğinden bahsedilirken. V. cümlede modern 
kameralardan bahsedilmiştir. 

Cevap:  E

78. Bütün paragrafta gemi rotaları üzerine düşen yıldırım 
ve fırtınalardan bahsederken IV. cümlede uçurtma 
deneyi esnasında yıldırım çarpan bir bilim adamından 
bahsedilmektedir. 

Cevap:  D

79. Bütün paragraf boyunca bulunan bir yüzük parçasından 
bahsedilirken I. cümlede Vikinglerden bahsedilmiştir. 

Cevap:  A

80. Bütün paragraf boyunca yarasalardan bahsedilirken III. 
cümlede kuşların ekolojik alanları doldurduklarından 
bahsedilmiştir.

Cevap:  C


