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1. E doğrudur. Aufgrund der Verschärfung, 
keskinleşme nedeniyle

2. C doğrudur. in Erfahrung bringen, bilgilendirmek

3. A doğrudur. mit Verspätung, geçiklemeli

4. A doğrudur. auch wenn … ist, olsa da 

5. D doğrudur. unter Jugendlichen, gençler arasında

6. B doğrudur. Krankschreibungen, hastalık raporları

7. E doğrudur. Sicherheitskabinett, güvenlik kabinesi

8. D doğrudur. Diagnose, teşhis, tanı

9. B doğrudur. indem Mangel behoben wird, yetersizlik 
giderilerek

10. C doğrudur. wie dazu gebracht werden, nasıl 
yöneldiriliz

11. E doğrudur. was nicht funktionierte, işlemeyen şey

12. C doğrudur. bei denen keine vorliegt, kendilerinde 
olmayan

13. A doğrudur. solange sichergestellt wird, güvenceye 
alınmadığı müdettçe 

14. D doğrudur. in dem beurteilt wird, içinde 
değerlendirildiği

15. B doğrudur. somit olsun diye…

16. B doğrudur. stoppen, durdurmak 

17. E doğrudur. Verunsicherung güvensizlık

18. C doğrudur. Misstrauen, Güvensizlik
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19. A doğrudur. grundsätzlich, temel olarak

20. D doğrudur. lassen sich begründen, 
gerekçelendirilebilir.

21. E doğrudur. Wahrheit, gerçek

22. A doğrudur. Mächtigen, güçlüler, egemen güçler

23. D doğrudur. sondern, bilakis … de

24. C doğrudur. unaufgeklärtes, aydınlanmamış

25. B doğrudur. gezwungen, zorlanmış, zorlanmalı

26. E doğrudur. Intellektuellen, aydın

27. C doğrudur. Doğu Almanyanın sistme kabülünden 
söz eden ifadeye, birebir mark oranında 
emekliliğin çevrilmesi uygun düşüyor.

28. A doğrudur. Gen araştırması söz konusu, diğer 
şıkların konusu uygun değil.

29. D doğrudur. Çiçeklere teşekkürle hayır ifadeki ölüm 
içları metinle örtüşüyor

30. E doğrudur. hava alan kimyasal malzeme, triko 
terlemek yerine … ile uyuşuyor

31. B doğrudur. Haziran ekime kadar aşan … a korumalı 
sıcak güney balkonu sıcaklık açısından 
da uyuşuyor

32. A doğrudur. hastalara hem, ihtiyaçlarının kanılayan 
ve uygun fiyat seçeneklerine, hem 
de türkiyenin güzelliklerinin tadını 
çıkarması … uygun

33. C doğrudur. Araştırmaçıların araştırması, derginin 
hayvanların yüzde yetmişinin gezinmesi 
uygun düşüyor
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34. B doğrudur. Aşı belgesindeki kural konmuş aşı ve 
kayıtlara kimliğiniz yanısıra yanınızda 
bulundurmaya dikkat edin uygun.

35. E doğrudur. koruma belgelerini, kriz durumunda 
gösterebilmeniz için ilgili ülke dilinde 
hazır bulundurun, ifadesine, zamanda 
bu koruma kağıtların edinin, uygun 
düşüyor

36. D doğrudur. Almanya için şu ana kadar Pazar 
teşhisi yolla ifadesine Springer’de yıllık 
200 milyon tahmini uyuyor

37. D doğrudur. sorgen für sağlamak, haufiger als üblich 
treffen alışılmıştan daha sıkı toplanmalı

38. E doğrudur. Temel olarak ifade kadına destek 
olmanın, topluma yatırım olduğunu 
anlatıyor

39. B doğrudur. Müzisyen Bach zamanında bestenin 
sanattan çok mesleki zanaat olarak 
görüldü anlatıyor

40. A doğrudur. Hastaların ve doktorların 
gerçekleşininelerine göre, tapçı ve 
kliniklere işbirliği ile çalışmalardan söz 
ediliyor

41. C doğrudur. sorgen für: sağlamalı ilgilenmek, 
weniger C02 in die Luft geblasen wird, 
daha az CO2 salınıyor.

42. D doğrudur. alle negativ geladenen Teilchen starten, 
tüm negatif dolu parçacıklar harekete 
geçiyor, sie bearbeiten sich auf, 
yayılıyor

43. C doğrudur. Günlük yaşamları doğal güç ve 
idmanından başka bir şey değil .

44. A doğrudur. Beden ve ruhun uyumu söz konusu
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45. E doğrudur. boş zamanda zevk için yukarı 
tırmanıyorlar.

46. B doğrudur. gençler güçlü ve basit türde beden 
hareketleri güçlenmesi yapıyor.

47. A doğrudur. Eyaletten, iltica talep edenlerden 
860.000 Euro aldı.

48. B doğrudur. Devletten hizmet alıyorlar.

49. D doğrudur. Diaksonya diğer üm eyaletlerden daha 
çok para topladı

50. E doğrudur. Buna rağmen bu eyalet yuvarlak hesap 
330.000 Euro kuvaya toplandı.

51. C doğrudur. Unmut wacht, ona kızgınlıkları ve 
mennuniyetsizlikleri büyüyor.

52. B doğrudur. Yekünün yükselişinin tanınması yada 
duyulması olmaması yönünde etkileme 
niyetinde

53. E doğrudur. tanıkların dış satımına izin verilmiyor.

54. A doğrudur. Rusyanın saldırpanığı durumuna 
tehlikeye engel olan

55. C doğrudur. Çinde basın özgürlüğünden duyulması 
gerektiği 

56. D doğrudur. Mahkemece tutuklandı

57. E doğrudur. Bu nedenle zorla bir yerlere görürüldü

58. B doğrudur. Mahkeme kararını alaya konu ettiği için

59. D doğrudur. Gülünç şakalar yaptı, dalga geçti

60. A doğrudur. Bilgilri asına veren temsilcisi imiş gibi 
yapıyor
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61. A doğrudur. Bir ırkın insanlarının daha iyi olduğu 
düşüncesindeki metinler kitle iletişim 
araçlarında sunulacak.

62. C doğrudur. güvenle herşeyin ederine bırakılmış 
kimseyeler kendilerinden geçerse

63. E doğrudur. Hasthane’ın özellikle güvenli olup 
olmadığını, nasıl anlaşılabilir

64. B doğrudur. Evet, kesin aynı görüşteyim

65. D doğrudur. Bu besteler Bach’ınkilere benziyor mu?

66. C doğrudur. iklim değişiminin kayak sporuyla 
durumu ne?

67. E doğrudur. Ayağımı incitim

68. A doğrudur. Gelecekte daha çok kişi emeklilik 
parası alacak, daha az kişi Autor

69. A doğrudur. Öğrenciler, orman kampı yoluna 
getirmesi gereken otobüs, 
gelmediğinden seminer geç başladı

70. E doğrudur. Kırsal kesimde ki, bayanların beylerin 
aynı fırsatlara sahip olmaları halinde, 
dünyada 150 milyon insanın daha az 
açılık çekeceği görüşündeyim

71. A doğrudur. Proje gerçekten etik sözkonusu ise 
tüketicilerin dünyayı değiştirebilecekleri 
düşüncesinde

72. C doğrudur. Birbirimizden duyarız, haberleşiriz 
derler ve düşünceleri de budur ifadesi 
iyi insan ilişkilerinden söz eden metne 
uygun.

73. A doğrudur. O zaman tüm katılanlar için felakettir 
ifadesi, mültecilerden söz eden metinle 
uyuşuyor.
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74. D doğrudur. Araştırmacıların bir sorunu, 
imparatorluk banka dosyalarının büyük 
bölümünün kayıp olmasıydı.

75. C doğrudur. Onun avukatı P.N.ın ifadelerine göre 
söz konusu olan yuvarlak bir milyon 
Euro..

76. C doğrudur. Enflasyondan genel söz ederken 
aileller parayla dikkatli davransın para 
biriktirsin ilgili olsada metinin bütünü ile 
uyuşmuyor.

77. A doğrudur. Dernek temel haklardan birisi için 
ağırlığını ortaya koyuyor, düşünce 
özgürlüğü, insan onurunun ve 
bağımsızlığının temel haklarında birisi 
için.

78. B doğrudur. Yasalara meclis karar verir. Onun 
üyeleri ülkelerin en çoğunda halk 
tarafından seçilir.

79. C doğrudur. Bu arada halk oylaması söz konusu, 
yani halkın önemli poilitik sorunlar 
hakkında oy vermesi, ifadesi devlet 
yapısı devlet sisteminden genel söz 
eden metinle çok örtüşmüyor.

80. D doğrudur. Yurttaşlar anayasaya bağlı kalıyor, yani 
yönetim biçimini ve yurttaşların hak ve 
yükümlülüklerini belirleyen saptanmış 
kurallara, ifadesi anayasanın tanımı, 
afrikadaki uygun olmayan yönetim 
ve durumlarını konu alan metinle tam 
örtüşmüyor.


