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1. B doğrudur. Cümle bağlamına sözleşme uyuyor. 

2. C doğrudur. Hedeflere ulaşmak için bilgiye 
‘’ihtiyaçları var’’ uygun. 

3. E doğrudur. Tren kazası söz konusu ’’ivedi’’ sözcüğü 
uyuşuyor. 

4. A doğrudur. Müze ‘’ziyaretinden’’ önce uygun. 

5. D doğrudur. Isı o derece olabilir, diğerleri uymaz. 

6. B doğrudur. Yapı ve çevresinden mantıklı olarak 
yönetici ‘’sorumlu’’dur. 

7. E doğrudur. Sanatçı tabiiki ‘’dikkati’’ çekmeyi 
başarır. 

8. D doğrudur. Ekonomi söz konusu, derken es geht 
um Wirtschaft, uygun. 

9. A doğrudur. İnteressiert an..ilgili olmak.

10. C doğrudur. Entstehung der Erde=Yeryüzünün 
oluşumu 

11. E doğrudur. Geçmişte bir kez ‘’olduğunda’’ 
anlamında ‘’als’’ kullanılır. 

12. B doğrudur. So..dass öylesine anlamında uyuşuyor. 

13. A doğrudur. Fiyatın nekadar olduğu ifadesini ‘’was’’ 
sözcüğü tamamlar. 

14. D doğrudur. Abgesehen von…bir yana anlamıyla 
uygun. 

15. B doğrudur. So..wie.. olduğu kadar anlamıyla 
uygun. 

16. E doğrudur. Edilgen çatı ‘’werden’’ yardımıyla olur. 

17. C doğrudur. Wer.. der.. o kimse anlamında. 
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18. D doğrudur. İşte zaman tasarruf ederek çalışmaya 
‘’başladılar’’ mantıklı bağlamda. 

19. A doğrudur. Trafik kurallarını sokağa ‘’çıkmazdan 
önce’’ tanımak doğal. 

20. E doğrudur. Çekildiği yerden başka bir yer derken….
als…dan önce bu sözcük uygun. 

21. C doğrudur. Kilometre karesi ‘’ile’’ cümleyle 
uyuşuyor. 

22. B doğrudur. ..katıldığından beri notların düzelmesi 
mantıklı. 

23. D doğrudur. Elin ‘’hareketlerinde’’ anlam açısından 
uygun. 

24. C doğrudur. ‘’Bir şeyi elde tutmak zor gelir’’ ibaresi 
mantıklı. 

25. A doğrudur. Dazu führen..işi bu noktaya getirir. 

26. B doğrudur. Somit + Umstellung 

27. E doğrudur. Rolle spielen.. Rol oynamak. 

28. C doğrudur. Durması olanaksız ayın ’’aralıksız’’ 
dönmesi mantıklı. 

29. A doğrudur. Yerin etrafında döndüğü söyleniyor. A 
bu anlamı veriyor. 

30. D doğrudur. ‘’Bu nedenle’’ anlam olarak ve yüklem 
konumu nedeniyle doğru.

31. B doğrudur. Küre ’’ biçiminde’’ bilinen bir şey. 

32. E doğrudur. Sondaki yalnızca E bağlantısı, 
göstermek anlamını veriyor.

33. A doğrudur. Form’da olmak, doğru beslenme ve 
spor’la ilgili. 
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34. D doğrudur. Yetiştikleri yerde anlamı yalnızca 
burada D olursa oluşur. 

35. E doğrudur. Çevreyi algılamaya yarayan duyu 
organları ve sinirlerdir. 

36. C doğrudur. Eve gelişin hedefi, ’’cüzdanımı almak 
için’’anlamı veren bu cümlede. 

37. A doğrudur. ‘’Yerin ekseni eğik olduğu 
için’’mevsimlerin oluştuğu biliniyor. 

38. A doğrudur. Susuzluğu gidermek için ve ısınmak 
için insanların çay içmesi doğal bir şey. 

39. C doğrudur. Canlılar, görülemeyecek kadar küçük 
olan hücrelerden oluşuyor.

40. E doğrudur. Balıkların suda hareketsiz durabilmesi, 
doğal olarak yere batmaksızındır.

41. B doğrudur. Beslenmende önemli rol oynayan 
tahıldır.

42. D doğrudur. Çocuk oyuncukları eskiden anne baba 
tarafından yapılırken, bu işin şimdi 
meslek olduğu biliniyor.

43. E doğrudur. Zayıfladım, diyene, kaç kilosun yanıtı 
uygun.

44. C doğrudur. Neden özel ders alıyorsun sorusuna, 
gerektiği için, uyuyor.

45. A doğrudur. Buraya gitmeye niyeti olduğunu nerden 
biliyorsun? Sorusuna, uygun cevap 
geçen hafta söyledi.

46. D doğrudur. Nerelere geldiniz? sorusuyla dilbilgisi 
kuralları ve birkaç sözcük uygun.

47. B doğrudur. ‘’Nachdem’’ bağlacı, …dıktan sonra 
anlamını veriyor, o ve diğerleri B de.
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48. D doğrudur. ‘’Obwohl’’bağlacı …mesine karşın 
anlamını veriyor, tamamı da D ye 
uygun.

49. C doğrudur. Diğer uygunluklar yanında diğer 
insanların hayatını da tehlikeye atar, C 
de var.

50. A doğrudur. Diğerleri yanında karar verdim, A da 
var.

51. D doğrudur. Emindi ifadesi E de var, diğer sözcükler 
de uyuyor.

52. B doğrudur. Yasağına uyanlar, B de var, diğerleri de 
uyuşuyor.

53. A doğrudur. Almanya’da ki bir üniversitenin kursu 
…A da var.

54. C doğrudur. Beklediğinden daha basit ibaresi C de 
var.

55. D doğrudur. Metinde eski çağda altın kıralların 
simgesi, güç ve saygınlık sembolü D 
de.

56. B doğrudur. Metinde altından buluntular ifadesi B 
de.

57. C doğrudur. Metinde eski mısırlılarda gümüş 
altından daha değerli ve pahalı, ifadesi 
var.

58. A doğrudur. Metinde katmanlar çarpıştı, dağlar 
böyle oluştu, ifadesi ile katmanların 
çarpışmasıyla dağlar oluştu uyuşuyor. 

59. E doğrudur. Metinde 200 milyon yıl öncesinde 
çarpışmadan Ural ve Appalachen gibi 
dağlar oluştu, ifadesi var.

60. B doğrudur. İki katman, Alplerin yıllık bir mm 
büyütecek biçimde itiyor, ifadesi var.
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61. C doğrudur. Metinde yabanda yaşayan bitki ve 
hayvan türlerini de korumaya yarıyor, 
ifadesi C ile uyuşuyor.

62. E doğrudur. Metinde harika güzellik nedeniyle 
ifadesi çevrenin sıra dışı güzelliği 
örtüşüyor.

63. B doğrudur. Metindeki zarar veren ve değiştiren 
tüm davranışlar yasaktır, ifadesi B ile 
uyuşuyor.

64. D doğrudur. Metinde toplayanlar ve avcılar için 
kalma yeri….ifadesi D’ye uygun. 

65. A doğrudur. Taştan duvarlar rüzgar ve nemden 
koruyorlardı ifadesi A ile benzeşiyor.

66. E doğrudur. Metindeki yabanların göçünü 
gözleyebilecekleri çizgide ifadesi, buna 
uygun.

67. C doğrudur. Metinde 3 ila 6 yıl geçiyor. Bu şıkta en 
az 3 yıl, uygun.

68. C doğrudur. Metinde yaklaşık 1,5 milyon tahmin.. 
Burada yaklaşık 1,5 var, uyuşuyor.

69. A doğrudur. Metinde, bazıları dünyaya çok 
yaklaşıyor. Burada yörüngeleri dünyaya 
yakın geçiyor, uyuşuyor.

70. D doğrudur. Metindeki renkler yiyecek maddelerinde 
de katılıyor, Buradaki yiyeceklerde de 
olabilirle uyuşuyor.

71. B doğrudur. Metinde Boya maddelerinin tabiiki 
sağlığa zararlı olmaması gerekir, 
burada sağlığa sağlığa zarar 
veremezlerle uyuşuyor.

72. A doğrudur. Kurumamışsa zararlıdır, kuruyunca 
sertleşince sağlığa zararları olmaz, 
uyuşuyor.
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73. D doğrudur. Değişik kimyasal yöntem yardımıyla, 
ifadesi bir maddenin elementlerini 
saptamak için kimyasal yöntem 
kullanılıyor, örtüşüyor.

74. E doğrudur. Havadaki zararlı maddeleri ölçmek için 
buradaki havadaki zararlı maddelerin 
payını saptamak isteyince..benzeşiyor.

75. D doğrudur. Metinde, sanayide materyalin yabancı 
maddelerden arınmış olduğu ifadesi, 
buradaki bir maddenin yabancı element 
içerip içermediği.. benzer anlamda.

76. A doğrudur. Metindeki doğum gününde alabileceği 
zamanda, ifadesi buradaki zamanında 
gönderdiği için…le uyuşuyor.

77. C doğrudur. Derse yoğunlaşmada sorunu vardı, 
ifadesi dersi dikkatle izlemek ona zor 
geliyordu, benzeşiyor.

78. E doğrudur. Buluşacakları yer ve zamanı 
karalaştırdık, ifadesi nerde ne zaman 
buluşacağımız belirledik, aynı anlamı 
veriyor.

79. B doğrudur. Öğrencilerin eksiksiz orada bulunması, 
ile tüm öğrencilerin katılımı aynı 
anlamda.

80. C doğrudur. Haberi yazmak için öçok zamana 
ihtiyacı oldu… ile su kaynakları 
raporunu yazıncaya dek çok zaman 
sürdü.. benzeşiyor.

81. E doğrudur. Ateş kullanımının öyküsü anlatılıyor. 
Burada ki ona işık ve ısınma kaynağı 
olarak hizmet etti. Benzer anlamda.

82. B doğrudur. Petrol kaynaklarının tükenmesinden 
söz ederken ardından petrolün yerini 
tutacak arayıştan söz etmek uygun 
düşüyor.
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83. C doğrudur. Med ve Cezir’in ayla bağlantısı 
belli, hem kendinin yer çekimi hem 
yeryüzünün çekimi, bu cümleyi burada 
uygun kılıyor.

84. A doğrudur. Uzay yolculuğu bağlamında Sputnik1 
uydusu anlam açısından buraya uygun. 

85. D doğrudur. Arkeolojik kazaların kültür yönünden 
söz ediliyor, ardından Türkiye’nin bölge 
kültürlerini etkiliyor, ifadeleri arada 
klasik antik’in etkin kanıtları uygun.

86. D doğrudur. Sağlık durumunuz için, neyiniz var? 
Kullanılır.

87. B doğrudur. Daha fazla para isteği, doğal olarak 
daha fazla cep harçlığı alabilirmiyim, 
diye ifade edilir.

88. E doğrudur. Biriktirdiğim yetmiyor, kalanı ödermisin? 
Diye sormak doğal.

89. A doğrudur. Kaybetmenizie şaşırınca, Bizi nasıl 
yendiklerini anlamıyorum, denebilir.

90. C doğrudur. Hastalıktan giremediğiniz sınav için, 
"kaçırdığım sınava sonradan girebilir 
miyim?" denebilir. 

91. E doğrudur. Kız kardeşimdi, ye karşılık kardeşin 
olduğunu bilmiyordum denebilir.

92. D doğrudur. Sen mi çevirdin, ardından uzun ve 
karmaşıktı. Arada tabii, çok gayret ettim 
uygun.

93. A doğrudur. Ya sen? Ardından sahimi? Evde 
bu müzik aleti varmı? Araya piyano 
çalıyorum mantıklı kılıyor.

94. B doğrudur. Karar verdin mi, arkeoloji düşlüyordun 
ifadelerine uygun düşen, olabilir. 
Sonuçta alan seçmek için zamanım 
var uygun. Ardından da haklısın, bende 
karar vermedim, bunu pekiştiriyor.
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95. D doğrudur. Düşün, hayvanların uğradığı öylesi 
çok hastalık var, ifadesine ne yani, 
insanlarda da sayısız hastalıklar var, 
uyuşuyor.

96. C doğrudur. Gün ışığından daha fazla söz konusu 
iken c de deniz seviyesinden söz 
ediliyor.

97. E doğrudur. Genelde çevre biliminden söz ederken, 
E de mikroskopla görülebilecek kadar 
küçük uymuyor.

98. C doğrudur. Tüm Metin Türk Ekonomisinden söz 
ederken, Mısır ve Rusya’nın iki kıtaya 
yaygın ifadesi metne uymuyor.

99. A doğrudur. Tüm metinde ipek yolu söz konusu, 
oysa A da getihten söz ediyor.

100. B doğrudur. Metnin tümünde evcil hayvanlardan 
söz ediliyor, oysa B de yanılmadan yol 
bulmaktan söz ediyor.


