
www.pelikanyayinevi.com.tr

Almanca

YDS

1-16: Kelime ve Dilbilgisi Soruları

1. Yüksek enflasyonla mücadele etmek için hükümet 
neoliberal eğilimleri bırakmalıdır. 
verringern : azaltmak

bekämpfen : mücadele etmek

behandeln : tedavi etmek

ergeben : sonucunu vermek

Cevap:  C

2. den Anschein erwecken : gibi görünmek, 

Cevap:  B

3. Kırmızı mercanlar rağbet gören bir takı olarak 
soruldukları için, Akdeniz’de neredeyse türleri yok 
olmuştur. 
ausgehändigt : elden teslim edildi

abgefertigt : işlem yapıldı

demoliert : tahrip edildi

annulliert : iptal edildi

Cevap:  A

4. wechselseitigen Beziehungen : karşılıklı ilişkiler 

Cevap:  D

5. Mit den herkömmlicher Verfahrensweisen : geleneksel 
yöntemlerle 

Cevap:  E
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6. unheilbar : iyileştirilemez

Cevap:  A

7. vermöge einer Weiterbildung : eğitim sayesinde

Cevap:  C

8. während einer Sonnenfinsternis: güneş tutulması 
esnasında

Cevap:  D

9. Ancak bir azınlık ağır insan hakkı ihlaline maruz kalırsa 
halkın kendi davranış biçimini tayin etme hakkından 
vazgeçmeye müsaade edilir. 

Koşul anlamı olduğu için doğru cevap “wenn” olmalıdır.

Cevap:  E

10. Otonom sürüş sokaklarımızın daha güvenli olmasına 
ve kazalardan kaçınmaya yardımcı olabilir, ayrıca araç 
kullanmak bunun sayesinde daha konforlu olacaktır. 

Cevap:  B

11. Türkiye teknoloji geliştirmek ve küresel pazara sunmak 
zorundadır. 

Cevap:  D
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12. “Alman Beslenme Topluluğu ... tavsiye ediyor.” ana 
cümledeki nesneyi bu cümle için ancak “dass” bağlacı 
ile tamamlayabiliriz. 

Cevap:  B

13. Boşluktan sonra neden bildiren düz bir cümle olduğu 
için doğru cevap “denn”dir. 

Cevap:  A

14. Genitiv gerektiren bir relativ sorusu “Fisch” artikeli “der” 
olduğu için doğru cevap “dessen”.

Cevap:  E

15. “... muss bis zur nächsten Wahl eine Interimsregierung 
gegründet werden.” Bir sonraki seçime kadar geçici 
hükümet kurulmak zorundadır. 

Cevap:  D

16. “Winkelmessinstrument” artikeli “das” olduğu için ve 
yan cümlede özne olarak kullanıldığı için doğru cevap 
B seçeneğidir.

Cevap:  B
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17-26: BOŞLUK DOLDURMA SORULARI

17. gesundheitsrelevante Daten aufzeichnen : sağlık için 
önemli verileri kaydetmek

Cevap:  C

18. Kleidungsstücke, in die elektronische Hilfsmittel 
eingearbeitet sind : içerisine elektronik yardımcı 
araçlar yerleştirilen kıyafetler 

Cevap:  B

19. warnen vor + Dativ : bir şeye karşı uyarmak 

Cevap:  A

20. vorhanden sein : mevcut olmak

Cevap:  D

21. Fiiller cümle sonunda infinitiv haldeler ve yetenek 
anlamı olduğu için doğru cevap “kann”. 

Cevap:  E

22. mit Antibiotika versetzt: antibiyotik verdi 

Cevap:  B

23. entwickelten neue Resistenzen gegen die Medikamente 
: ilaca karşı yeni dirençler geliştirdiler 

Cevap:  C

24. auslösen : sebep olmak 

Cevap:  D

25. sich vorbereiten auf + Akkusativ : bir şeye hazırlanmak 

Cevap:  E

26. Das Ding ging so weit, dass : Bu şey o kadar ileri gitti ki

Cevap:  A
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27-36: CÜMLE TAMAMLAMA SORULARI

27. ... Farklı görüşleri temsil eden iki grup psikolog vardır 
... 

Cevap:  D

28. Müdafii tanığın açıklamaları karşısında ne öne 
sürerse sürsün, onların inanırlığını etkilemeyecektir. 

Cevap:  E

29. On binlerce işsiz sefalete dikkat çekmek için kitlesel 
işsizliğe karşı gösteri yaptı. 

Cevap:  A

30. Müzakereler devam ettiği sürece askeri aksiyonlardan 
vazgeçilmiş gibi görünüyor. 

Cevap:  C

31. Eksikliği bir dizi rahatsızlığa sebep olan vitaminler 
büyük önem taşırlar

Cevap:  A
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32. ... sürücülerin çıkışı ayırt edemeyeceği kadar 
karanlık oldu. 

Cevap:  D

33. ... nasıl etki ettiğine dair, farklı fikirler vardır. 
Cevap:  E

34. Profesörün bakış açısını geleneksel yöntemlerle 
karşılaştırmak yönteminin başarısını bir konferansta 
çok sayıda akademisyenin önünde kanıtlamayı 
denediği için çekicidir. 

Cevap:  C

35. “Parolamı unuttum”a tıklayarak yeni parola 
oluşturmak mümkündür. 

Cevap:  B

36. Üyelerin tazminatının ... bir tazminat komisyonu 
tarafından belirlenmesi öngörüldü.

Cevap:  D
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37-42: ÇEVİRİ SORULARI

37. 
Cevap:  A

38. 
Cevap:  D

39. 
Cevap:  E

40. 
Cevap:  B

41. 
Cevap:  C

42. 
Cevap:  A
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43-46: OKUMA PARÇALARI

43. Parçada yer alan “In seiner Bibelübersetzung vereinte 
der Reformator die vielfältigen Dialekte des deutschen 
Sprachraums...”; [Reformist, incil tercümesinde Alman 
Dilinin konuşulduğu coğrafi bölgelerde çeşitli lehçeleri 
birleştirerek...] ifadesinden dolayı C şıkkı doğru 
cevaptır.

Cevap:  C

44. Parçada “kreieren” kelimesi yaratmak anlamına 
geldiğinden doğru cevap D şıkkıdır.

Cevap:  D

45. Parçada yer alan “In seiner Bibelübersetzung 
vereinte der Reformator die vielfältigen Dialekte des 
deutschen Sprachraums, kreierte einzigartige Begriffe 
und Metaphern und gab alten Vokabeln eine neue 
Bedeutung.” [Reformist, incil tercümesinde Alman 
Dilinin konuşulduğu coğrafi bölgelerde çeşitli lehçeleri 
birleştirerek, benzersiz ifade ve mecazlar yaratarak, 
eski kelimelere yeni bir anlam verdi] ifadesinden dolayı 
doğru cevap A şıkkıdır.

Cevap:  A

46. Başlık sorularında paragrafın genelini anlayıp, en 
uygun başlığı seçmek gerekmektedir. Bu paragrafta 
Alman Dilnin yayılmasına yer verilmektedir, bundan 
dolayı doğru cevap B şıkkıdır.

Cevap:  B
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47-50: OKUMA PARÇALARI

47. Paragrafın giriş kısmında çocukların 1.5 - 2 yaşlarında 
nesneleri göremedikleri anda bile varlıklarının devam 
ettiğini öğrendiklerinden bahsedilmiştir. Bu nedenle 
doğru cevap C şıkkıdır.

Cevap:  C

48. Paragrafta yer alan “Wichtig für gelungene 
Kommunikation ist außerdem die Fähigkeit zum 
Perspektivenwechsel, d.h., die Dinge aus Sicht des 
Gesprächspartners betrachten zu können.” yani 
[Başarılı bir iletişim için ayrıca perspektif değişimi 
yeteneği yani nesneleri konuşma partnerinin gözünden 
inceleyebilmek önemlidir.] cümlesinden dolayı doğru 
cevap B şıkkıdır.

Cevap:  B

49. Paragarafta yer alan “Ein Kind begreift zunächst seine 
Umwelt, indem es sie mit allen Sinnen wahrnimmt.” 
yani [Bir çocuk bütün duyu organları ile algılayarak 
çevresini anlar.] ifadesi yer almaktadır; bu nedenle 
doğru cevap A şıkkıdır.

Cevap:  A

50. Paragrafın son kısmında somut tecrübelerin tasvirlere 
dönüştüğünden ve çocuğun somut nesnelerden 
bağımsız şekilde düşünebildiğinden bahsedilmiştir. Bu 
nedenle doğru cevap D şıkkıdır.

Cevap:  D
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51-54: OKUMA PARÇALARI

51. Paragrafta geçen “...sich nach Alternativen zu den 
jetzt genutzten .... umzusehen.” [şimdi kullanılan .... 
alernatiflerini araştırmaları için...] ifadesinden dolayı A 
şıkkı doğru cevaptır.

Cevap:  A

52. Paragrafta geçen “Vier Milliarden Kilowattstunden 
Strom verbraucht allein die öffentliche Beleuchtung pro 
Jahr” [Kamusal aydınlatma tek başına yılda dört milyar 
kilowatt saat elektrik tüketmektedir.] ifadesinden dolayı 
doğru cevap B şıkkıdır.

Cevap:  B

53. Paragrafta AuLED Lambaların 50.000 saat yaklaşık 
12,5 yıl yani günümüzdeki lambalardan üç kat daha 
uzun süre kullanılabileceğinden bahsettiği için doğru 
cevap C şıkkıdır.

Cevap:  C

54. Paragrafta geçen “So werde die sogenannte 
Lichtverschmutzung, den Studien zufolge für Mensch 
und Tier nachteilig sei, vermieden.” [Böylece insan ve 
hayvan sağlığına zararlı olan ışık kirliliğinden kaçınılmış 
olunacaktır.] ifadesinden dolayı doğru cevap D şıkkıdır.

Cevap:  D
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55-58: OKUMA PARÇALARI

55. Parçada yer alan “Wenn Unterwasservulkane 
Lava spucken, pulverisieren sie jegliches Leben 
im Umkreis und hinterlassen eine lebensfeindliche 
Wüste am Meeresboden.” [Sualtı volkanları lavları 
püskürttüğünde, civardaki her türlü hayatı toz haline 
getiriyorlar ve denizin dibinde düşmanca bir çöl 
bırakıyorlar.] ifadesinden dolayı doğru cevap A şıkkıdır.

Cevap:  A

56. Parçada yer alan “Einige besonders ausgestattete 
Gemeinschaften von Bakterien trotzen der Lava- 
Apokalypse schon sehr bald und annektieren den 
leeren Lebensraum erneut.” [Bazı özel donanımlı 
bakteri toplulukları lav kıyametine baş kaldırıyorlar 
ve kısa bir sürede boş yaşam alanını tekrar ele 
geçiriyorlar.] ifadesinden dolayı doğru cevap B şıkkıdır.

Cevap:  B

57. Parçada bakterilerin bir koruyucu tarafından 
sarmalandığından bahsedilmiştir. Bu nedenle doğru 
cevap C şıkkıdır.

Cevap:  C

58. Başlık sorularında paragrafın genelini anlayıp, en 
uygun başlığı seçmek gerekmektedir. Bu paragraf 
mikropların her türlü şart altında yaşayabildiklerini konu 
edindiği için doğru cevap C şıkkıdır.

Cevap:  C
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59-62: OKUMA PARÇALARI

59. Parçada geçen “Jahrelange geheime Vorbereitung” 
yani [yıllarca süren gizli hazırlık] ifadesinden dolayı 
doğru cevap A şıkkıdır.

Cevap:  A

60. Parçada “Äpfel und Birnen sind sich ähnlicher, als 
viele denken.” [Elmalar ve armutlar birçok kişinin 
düşündüğünden daha benzerdir.] ifadesi yer almaktadır. 
Bu nedenle doğru cevap D şıkkıdır.

Cevap:  D

61. Parçada armutun daha fazla mineral içerdiğinden 
bahsedilmiştir. Bu nedenle doğru cevap B şıkkıdır.

Cevap:  B

62. “fachübergreifend” kelimesinin eş anlamlısı 
“interdisziplinär” yani disiplinler arası terimidir. Bu 
nedenle doğru cevap C şıkkıdır.

Cevap:  C
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63-67: DİYALOG TAMAMLAMA SORULARI

63. Boşluktan sonra “elbette gazetelerden ve dergilerden 
eleştiri okuyoruz” demiştir. Bu ifadeyi söyleyebilmesi 
için B seçeneğindeki “Bazen eleştiri ve itiraza denk 
geliyor musunuz?” sorusu sorulmalıdır. 

Cevap:  B

64. Boşluktan sonra “Parfümler için koku yaratıyorum.” 
ifadesi vardır. Bu cevabın gelebilmesi için ancak E 
seçeneğinde yer alan “Hangi faaliyetler mesleğinize 
ait?” sorusu sorulabilir. 

Cevap:  E

65. Boşluktan önce sorulan “Çok dillilik çocuklarda aşırı 
yüklenmeye sebep olabilir mi?” sorusuna ancak A 
seçeneğinde yer alan “Hiçbir şekilde, bu algı artık 
eskidi ve yıllardır bilimsel olarak aksi kanıtlandı.” 
cevabı gelebilir. 

Cevap:  A

66. Boşluktan önce sorulan “Ataklar nasıl engellenir?” 
sorusuna ancak B seçeneğinde yer alan migrene 
ve beynin aşırı aktivitesine karşı olan faktörlerden 
bahsedilen cevap gelebilir. 

Cevap:  B

67. Boşluktan önce yer alan embriyonun sempatiyi hissedip 
hissetmediği sorusuna ancak C seçeneğinde yer alan 
çocukların duygusal varlıklar olduğundan bahseden 
cevap gelebilir.

Cevap:  C
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68-71: EŞ ANLAMLI CÜMLE SORULARI

68. 
Cevap:  A

69. 
Cevap:  C

70. 
Cevap:  E

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

72. Boşluktan hemen sonra dövmeleri olan bir mumyadan 
bahsediyor ve yaklaşık onun kadar eski ifadesini 
kullanıyor. Bu nedenle A seçeneğinde dövmeleri olan 
başka bir mumyadan bahsedilen cevap doğru olacaktır. 

Cevap:  A

73. Boşluktan hemen sonra gelen çoğul “sie” ve cümlede 
bahsedilen pipetlerle delinmiş ve kırmızı kil yapılmış 
gibi görünüyorlardı ifadesinden dolayı ancak B 
seçeneğinde yer alan kil parçalardan bahseden cümle 
gelebilir. 

Cevap:  B

74. Boşluktan sonra bunlardan yaklaşık 600 tanesi 
dokunulmamış mühür taşımaktadır demiştir. Bu 
ifadenin gelebilmesi için ancak E seçeneğinde yer alan 
eski mektuplardan bahseden cümle gelebilir. 

Cevap:  E

75. Albert Einstein’dan bahsedip, sonra onun görecelik 
teorisinden bahsetmiştir.

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

76. Bütün paragraf boyunca Akdeniz kenarında yaşayan 
bir halktan bahsedilirken IV. cümlede taş bir plakadan 
bahsedilmiştir. 

Cevap:  D

77. Bütün paragraf boyunca balıkların ve balinaların yüzme 
hareketinden bahsedilirken V. cümlede yüksek değerli 
bir basınç elde etmekten bahsedilmiştir. 

Cevap:  E

78. Bütün paragraf boyunca yer altında arama yapan 
birilerinden bahsederken I. cümlede bir bölgesi 
yumuşak yerküreden bahsetmektedir. 

Cevap:  A

79. Bütün paragrafta Kepler’den bahsederken V. cümlede 
Bilgisayarların mantığına güvenmekten bahsetmiştir. 

Cevap:  E

80. Bütün paragrafta piramitlerde yeni bulunan bir 
yapıdan bahsederken, IV cümlede çocuk firavun 
Tutanchamun’dan bahsetmiştir. 

Cevap:  D


