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1. C Doğrudur. wo … 

 Relativpronomen.

 Yaşamın, ölümün söz konusu olduğu 
yerde, …

2. D Doğrudur. Kostenfaktor; masraf etmeni, masraf 
faktörü olarak görülüyor.

3. A Doğrudur. Erfolg; başarı, kendi sosyal başarısını 
kendi eliyle yönetemez.

4. E Doğrudur. sich einsetzen; birşey için ağırlığını 
koymak. Avrupa ve atlantik partnerleriyle 
ortaklaşa, dünya çapında barış, demokrasi 
ve insan hakları için ağırlığını ortaya 
koyuyor.

5. B Doğrudur. zur Verfügung stehen; emre amade olmak, 
kullanıma hazır olmak (aylık olarak)

6. A Doğrudur. während: -iken, -esnasında.

 Klasik üniversiteler, salt bilimleyükümlü 
iken, oysa teknik üniversiteler…

7. C Doğrudur. Laut der Umfrage des Instituts …:

 enstitütün anketine göre, …

8. D Doğrudur. sowohl … als auch die

 Belastung, sowohl das

 Unternehmen, als auch der 

 Privatpersonen.

 Hem girişimci şirketlerin hem de özel 
kişilerin yükü …

9. E Doğrudur. deren Wege; ki onların yolları 

 Menschen, deren Wege

 sich mehrfach kreuzen, …

 yolları çok kez kesişen insanlar
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10. B Doğrudur. sich für A interessieren;

 bir şeye ilgi duymak

 Version für Online – Spiele

 interessiert; Online –

 Oyunlarla kim ilgileniyorsa, …

11. D Doğrudur. jemandem die Vergangenheit

 verschweigen; birisinden geçmişi susarak,

 söylemeyerek saklamak. Anne, gerçeği  
kızkardeşlerden sakladı.

12. E Doğrudur. jemandem etwas vermitteln;

 aracılık etmek, sağlamak, arabuluculuk 
yapmak. Sürpriz anlamaları sağlıyor.

13. A Doğrudur. versuchen; denemek, 

 Versuchen, den

 Wettbewerbsdruck zu

 verringern.

 (azaltmayı deniyorlar,

 azaltmaya çalışıyorlar)

14. C Doğrudur. die Absprache; uzlaşma

 durch Absprachen mit den Konkurrenten.

 (rekabet edenlerle uzlaşmalar yoluyla)

15. D Doğrudur. zur; -ye, -ya. Güçlerin ortaya çıkma 
noktasına varamazlar.

16. E Doğrudur. die, Relativpronomen;

 Pazar ilişkilerini etkileyen sözleşmeler.

17. A Doğrudur. um – zu; -mek için. 

 Etkisini sağlamak için, garanti etmek için.

18. C Doğrudur. Arkadaşlarıma adil olmazsam, … ifadesine

 uygun düşen, ben ahlaki doğru ve uygun 
bir ağ kuramam ve sürdüremem.
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19. D Doğrudur. Alman Bankası olayında bir temyiz 
davasına varılıp,  varılamayacağına, … 
ifadesi, en uygun düşen, bir zamanlar 
beraber çalıştığı bir eski bayan meslektaş 
karar vermek zorunda.

20. B Doğrudur. Siz firmamıza ya da kuruma  
ulaşamıyorsanız, … ifadesine uygun 
düşen, siz tek bir ek olarak şu numaraları 
aramalısınız.

21. A Doğrudur. Firmanın satış yöneticisi, sevk partnerine 
telefon ediyor… ifadesine uyan, 
onu planlama, değişiklik konusunda 
bilgilendirmek ve onun buna tepkisini 
öğrenmek için.

22. C Doğrudur. Dünyada daha az açlık ve yoksulluğun 
çözümünün, hak eşitliği olduğu… ifadesi, 
bilgisinin, şimdi Romada, dünya Beslenme 
Örgütünce sayılarak, alt doldurdu ifadesi 
uygun.

23. D Doğrudur. Bu güçlü bir yüzleşme, ama eğer 
yapılmasına katılınmış ise ve altından 
kalkılmış ise, … ifadesi ile örtüşen, 
danışma için, psikolojik terapi için ve 
rehberlik için temele sahip olunur.

24. B Doğrudur. Mülteci politikasında insancıllık ve 
dünyaya açıklığı savunmak geçerlidir 
ifadesine uygun düşen, onları korku ve 
güvenlik vehametiyle ezdirrmek yerine….

25..E Doğrudur İçişleri bakanı, terör zamanlarında güçlü 
devlet ortaya loyduğunda sorumlulukla 
davrandı. Devlet  hoş görülü olmalı, aptal 
değil. Mülteci hukuku ancak insanlar 
kötüye kullanmadan korunma konusunda 
güven duyabilirse yüksek tutabilir, ifadesi 
uyuşuyor.

26. C Doğrudur Yanlış ve gerçek olmayan

 ifade, bir ağdan çevrede

 dolaşır, metinle uyuşuyor.
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27. D Doğrudur. Bilgiler ve kendileri ile bilgisayarın 
çalışabildiği komutlar, sahte ifadeler 
gerçek ifadelerdir.

28. E Doğrudur. Kuramcılar, Pyriproxifen adındaki bir 
zehirin, en yüksek olasılıkla yanlış 
oluşumlardan sorumlu oldukları 
görüşündedir… metinle örtüşüyor.

29. B Doğrudur. Mükemmel oluncaya kadar bir şey 
üzerinde çalışan insan, büyük enerji ile 
salt  kusursuzluğa erişmeyi deniyor.

30. C Doğrudur. Kanıtlarla sıkça betimlenen mükemmellerin 
özelliklerini kanıtlıyorlar.

31. D Doğrudur. Grafik sonuç çizelgelerden yardım alarak, 
yararlanarak…

32. A Doğrudur. İnsanların yaralandığı veya öldürüldüğü, 
eşyaların zarar  gördüğü ya da parçalandığı

 olaylar, giderek azalır, eğer…

33. B Doğrudur. Sürücüler, bir dizi geliştirilmiş çalışma 
sayesinde öğreniyorlar.

34. E Doğrudur. Oynatma kesilir, daha sonra ne olabileceği 
görüşülür.

35. C Doğrudur. Polonyalı politikacı, neden Londrada 7,63 
Euroya çalışıyor?

36. D Doğrudur. Ne kadar vergi ödenmesi gerektiğini 
hesaplayanla görüşme…

37. E Doğrudur. Genelleme, bir sistemin tüm dünyaya 
yayılımı.

38. B Doğrudur. Eski başkana, yakın zamanda, ne kadar 
zor olacak?

39. E Doğrudur. Eski başkan için bir kötü geçiş bekleniyor.
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40. A Doğrudur. Sorumlu müdür, gerçi bankaya çıkar 
sağlamak için, para verdiğini itiraf ediyor.

41. C Doğrudur. Anababalar, okuldan ne umuyorlar.

42. D Doğrudur. Trump’u, demokrasiyi tehlikeye sokucu 
mu düşünüyorsunuz?

43. A Doğrudur. Başarılı bir yemek pişirme akşamı 
konusunda…

44. E Doğrudur. İpucu öğütünüz var mı? Evet doğru, çok 
kez kendi başımı derde soktum, ama bunu 
severek yapıyorum.

45. B Doğrudur. O var mı, mükemmel okul var mı?

46. C Doğrudur. Yabancı öğrencinin sınavdaki olumlu 
sonucu, öğrenime devam etmesine, 
cesaretinin olmasına etki yarattı.

47. D Doğrudur. Önemli dökümanların, onaylı kopyalarının 
saklanması da salık verilir.

48. E Doğrudur. Kötü yaşamın ne yararı ne ola ki…

49. A Doğrudur. Bu alanda benim için örnek olan insan öldü.

50. B Doğrudur. Yaşamda insan, mevcut olana razı olmalı.

51. E Doğrudur. Bilgisayarınızın bende olduğunu ve size 
teslim etmek istediğimi bildiriyorum.

 Bana 0533 337 96 71 nolu cep 
telefonundan ulaşabilirsiniz.

52. C Doğrudur. Sınava katılamadım. Bağışlayınız. Bana 
sonradan yazma zamanı verebilir misiniz?

53. C Doğrudur. Almanca için ek derse ihtiyacım var. Saat 
başı ne kadar ödemem gerektiğini söyler 
misiniz?

54. D Doğrudur. Reklam yoluyla sizi yönlendirmelerine izin

 vermeyin. 
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55. A Doğrudur. Anayasanın, yurttaşların düşüncelerini 
özgürce ifade edebilmelerini, güvence 
alması düşüncelerini doğru bulurum.

56. E Doğrudur. Oturma izni yasasının 5. Madde 1. 
Paragraf 1 in önkoşul kuralının müstesna 
hak verebilen özel koşullar açıkça 
görülmüyor.

57. B Doğrudur. Dernekler, ne kadar sık yalan söylerse, 
çekirdekleri o kadar az, bunun için 
cezalandırdılar.

58. A Doğrudur. Peşin para ve yasal ödeme aracı olarak 
EURO, 1 Ocak 2012 de uygulandı.

59. C Doğrudur. Birçok yurttaş, toplu iletişim araçlarının, 
herhalukarda resmi alanların temel olarak 
rapor ve yorumlarını herhangi bir yerde 
tepeden ürettikleri inancındalar.

60. D Doğrudur. Özellikle kanser konusunda bundan 
yararlanıyor.

61. E Doğrudur. sich amusieren; eğlenmek,

 schafft es nicht, ein Teil zu werden.

 parçası olamıyor, beceremiyor

 vertreten sind; daha güçlü temsil edilmesi

62. B Doğrudur. Als er eine Autopanne hatte;

 araba arızalandığında. 

 eine Pause legen; ara vermek

 warten, bis ein Reparient…;

 onarılıncaya kadar beklemek

63. A Doğrudur. sich freuen; sevinmek.

 dass sie viel stärker vertreten sind;

 daha güçlü temsil edilmesi

64. C Doğrudur. verzichten auf; vazgeçmek 

 mitteilen; bildirmek

 gewohnt; alışmış
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65. D Doğrudur. Einkommen; gelir.

 In die Versorgung und Aubildung 
reininvestieren;

 bakım ve eğitim için yatırmak

66. A Doğrudur. In die Irre führen; yanılgıya yönlendirmek

 Indem sie vermischen; karıştırarak

 verschweigen: saklamak, söylemek

 Schluss ziehen; sonuç çıkarmak

67. C Doğrudur. die Eltern verteten;

 anababaları temsil etmek.

 umgerechnet mehr als eine Million, 

 yuvarlak hesap Bir milyondan fazla

68. D Doğrudur. sich leihen;

 ödünç almak.

 mit Medikamenten behandeln; 

 ilaçla tedavi olmak.

 Wie und warum wirken sie; 

 nasıl ve niçin etkin olmak

69. E Doğrudur. entscheidende Veränderungen; 

 etkileyici değişiklikler

 numgänglich;

 kaçınılmaz, 

 eine Debatte beginnen; 

 tatışma başlatmak

70. E Doğrudur. ist zu entnehmen; anlaşılır, çıkarılmak, 

 mtsübernahme; görevi üstlenme

71. C Doğrudur. herausforden; 

 meydan okumak, yapmaya çağırmak. 

 überzusetzen:

 fenalık, kötülük yapmak

 überwintern; kışlamak, kışı geçirmek

72. E Doğrudur. um Zusammenhänge zu verstehen; 

 bağlantıları anlamak için,

 müssen sie lernen, analytisch zu denken 

 analizitik düşmeyi öğrenmesiliniz
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73. C Metine Uymuyor. Metinde, başvuru için yapılması 
gerekenler belitilirken, bu 
cümlede bursun, meclis başkanın 
himayesinde olduğu yazıyor

74. D Metine Uymuyor. Doğumdan, anneden, ilaçtan söz 
ederken, bu cümlede, bu nedenle 
dairelerce sıkça düşman ediliyor 
ve engelleniyoruz, denilmiyor.

75. A Metine Uymuyor. Bankalar, vergiler, maliye, kıymetli 
kağıtlardan söz eden metin, 
arasında, Etyopya, Sudan Eritre 
diktatörlerinde, Özgür solumak 
olanaksız, sıklıkla bize kredisyon  
red ediliyor, örtüşmüyor

76. D Metine Uymuyor. Kilo, beslenme yanlışları, 
diyestisyen, hastadan söz ederken,  
konunu ürik asitin artmasına, 
eklemlerde birikmesine, damla 
hastalığına karşı, purin ihtiva ettiği 
anlaşılıyor.

77. B Metine Uymuyor. İçişleri bakanın danışmanı, 
sokaklarda sosyal dolandırıcılar, 
yoksullar, mülteciler, söz konusu 
iken, bu cümlede, maputo’da 
bizi sorguya çekerken, bize 
kanunumuzla gibi muameleler 
yapıyor.
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78. Doğrudur. die Auffassung; 

 görüş, anlayış

 Sie ist der Auffasung, dass sie mit 
Medikamenten nicht länger behandelt 
werden sollten…

 uzun zaman ilaçla tedavi edilmemesi 
gerekir görüşündeler.

79. Doğrudur. kaum; 

 hemen hiç, pek değil 

 Kaum zu schellem hängen fähig

 Hızlı davaranma yeteneğine pek sahip 
değil.

80. Doğrudur. Im Überfluss; bol bol, fuzuli. 

 Dabei gibt es Nahrung im Überfluss.

 Bunun yanında besin bol bol var.


