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1. C doğrudur. Voreingenommene

 Bir şey için ya da bir şeye karşı ön 
yargı dolu, demek. Günlük gözlemler 
önyargılı bir bakışla, çarpık olabilirken, 
davranış bilimi çerçevesinde 
olabildiğince nesnel bir yol izlenilmeye 
gayret ediliyor.

2. A doğrudur. Die Obrigkeit

 Hükümet, yönetim, egemen, güç. 
Temel haklar, antik çağın doğal hak 
düşüncesinden, ortak halk haklarından 
ve orta çağdaki sosyal ticari birliklerin 
yönetim karşısındaki haklarından 
çıkmıştır.

3. D doğrudur. Arrangieren 

 Düzenlemek, uzlaşmak, dengelemek. 
Basın toplantısı boyunca maliye 
bakanı, sürecek vergi indiriminin 
görüşüldüğünü belirtemedi.

4. A doğrudur. Unumstritten

 Söz götürmez, tartışmasız. Kısa sözcük 
oluşturma sözcük oluşturmanın bu 
arada tartışmasız önemli bir bölümünü 
ortaya koyduğu için…

5. E doğrudur. Der Fokussierung

 Odaklanma. Yapılan işe mesleğin 
odaklanmasıyla.

6. B doğrudur. Erlauben

 İzin vermek, yolunu açmak. 

 Fotoğraf sanatçıların arşivlerine giriş 
bulmasına rağmen ve şimdiye kadar 
bilinmeyen bakış açısının yolunu 
açmasına rağmen…

7. E doğrudur. Wobei

 Bunun yanında, anlamında iki cümleyi 
bağlar. 

 Medeniyet bilimsel, teknik, ekonomik 
ve sosyal ilerlemenin alanlarıyla, 
buna karşın kültürün daha çok değer 
düzeniyle ilgisi olurken, zaman zaman 
kültür ve medeniyet farklı görülüyor.
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8. C doğrudur. Bei denen

 Ki onlarda.

 Neben den Diäten, bei denen der 
Fettgehalt reduziert wird.

 Yağ içeriğinin azaltıldığı diyetlerin 
yanında…

9. A doğrudur. Zumal

 Olduğu için.

 Zumal noch nicht geklärt sind,…

 Henüz açıklığa kavuşturulmadığı için…

10. D doğrudur. Mittels

 Aracılığıyla, yardımıyla.

 Mittels eines durchgehenden 
c o m p u t e r u n t e r s t ü z t e n 
Informationsabflusses.

 Sürekli bilgisayar destekli bilgi akışı 
yardımıyla, sayesinde

11. B doğrudur. Trotz

 Rağmen.

 Trozt des verfügbaren 
reichhaltigen konjukturpolitischen 
Instrumentariums…

 Kullanabilir zengin içerikli konjukturel 
politik araçlara rağmen.

12. C doğrudur. Dass

 ……dığı, … ması.

 …kann es geschehen, dass 
Mikroorganizmen in die Haut eindringen 
und Infektionen hervorrufen.

 Mikroorganizmaların deriye sızması ve 
enfeksiyonlar oluşturması olabilir.

13. A doğrudur. Was

 Ne, neyin.

 ….wird diskutiert, was jene Funktion 
erfüllt.

 Bu işlevi neyin yerine getirdiği tartışılır.
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14. C doğrudur. Entgegen

 Karşın, tersine,…e doğrudur.. 

 Entgegen einer weit verbreiteten 
Annahme…

 Yaygın varsayıma karşın.

15. E doğrudur. Wenn

 …sa,..ise,…duğu zaman,…ince.

 Wenn der Schuldner nicht entsprechend 
er reagiert.

 Borçlu uygun biçimde karşılık vermez 
ise,…

16. D doğrudur. Verankertes

 Yerleşmiş, demir atmış.

 Fest verankertes unverwechselbares 
Vorstellungsbild.

 Köklü biçimde yerleşmiş değiştirilemez 
tasavvur.

17. A doğrudur. Bezog

 sich beziehen auf: ilgili olmak

 Verbrauchsgüter, auf die sich der 
Begriff Markenartikel zunächst bezog.

 Marka mal kavramının ilk planda ilgili 
olduğu tüketim malları.

18. C doğrudur. Älter

 Daha yaşlı, daha eski, oldukça eski.

 Nach der älteren Auffassung.

 Daha eski anlayışa göre…

19. C doğrudur. Schaffen 

 Yaratmak, oluşturmak, başarmak.

 Geschaffen: yapılmış

 Für den privaten Bedarf geschaffene 
Fertigwaren.

 Özel gereksinim için yapılmış hazır 
mallar.

20. B doğrudur. Aufmachung

 Açma, ortaya koyma, tanıtım 

 İn einheitlicher Aufmachung: Bağlaşık 
açılımda 
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21. E doğrudur. Bestehen aus: den oluşmak

 Bestehend: oluşan

 İn einer Reihe bestehend aus grünen 
Pflanzen, Pflanzenfressern und 
Fleischfressern.

 Yeşil bitkilerden, ot oburlardan ve et 
oburlardan oluşan bir dizi içinde…

22. D doğrudur. Zur Verfügung stellen 

 Emrine vermek, kullanıma sunmak 

 …..durch Zersetzer wie Bakterien 
und Pilze, die die Abbauprodukte den 
Anfangsgliedern der Nahrungskette zur 
Verfügung stellen.

 Çözündürme maddelerini beslenme 
zincirinin başlangıç üyelerinin 
kullanımına sunan mantarlar ve 
bakteriler gibi ayrıştırıcılar sayesinde.

23. B doğrudur. Unterbrechen

 Kesmek, durdurmak.

 Die Anwendung von Pestiziden kann 
Nahrungsketten unterbrechen.

 Haşarat ilaçlarının kullanımı beslenme 
zincirlerini durdurabilir.

24. A doğrudur. Abbaubarer

 Çözüşebilir.

 Anreicherung biologisch nicht oder 
schwer abbaubarer Substanzen.

 Biyolojik çözüşemeyen ya da zor 
çözüşen maddelerin zenginleşmesi.

25. D doğrudur. Erweisen

 Kanıtlamak, yapmak, göstermek.

 Dies erweist sich auch für den 
Menschen als gefährlich.

 Bu insan için de tehlikeli olarak 
görülüyor.

26. A doğrudur. Ingenieure arbeiten an Verfahren

 Mühendisler yöntemler üzerinde 
çalışıyorlar. 

 Bu yöntemlerle dalga hareketlerini elektrik 
enerjisine dönüştürmeye çalışıyorlar.
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27. C doğrudur. Die Differenzialrechnung ist ein 
Teilgebiet der Analysis

 Diferansiyel hesap analitikin bir yan 
alanıdır.

 Bunda reel sayıların kuramı ve sınır 
değer kavramı temelinde işlevlerin 
özellikleri araştırılır.

28. B doğrudur. Bei Rechtsgeschäften unterscheidet 
man einseitige und zweiseitige 
Rechtsgeschäfte

 Hukuk işlemlerinde tek yönlü ve iki 
yönlü hukuk işlemleri ayırımı yapılır.

 Bir kişinin gerekli rıza beyanı ya da çok 
kişinin uzlaşmalı açıklamasının söz 
konusu olmasına göre

29. E doğrudur. Der Erste Weltkrieg hinterlieβ schwere 
ökonomische und soziale Lasten.

 Birinci Dünya Savaşı ardında ağır 
ekonomik yükler bıraktı.

 Bunlar yalnızca kısmen sosyal 
politikayla dindirilebildi.

30. B doğrudur. Umweltschutz gewinnt als 
Unternehmensziel zunehmend an 
Bedeutung.

 Çevre koruma girişimci hedefi olarak 
artarak önem kazanıyor. Çünkü çevreye 
zarara neden olana bugün bilindiği gibi 
pahalıya mal olabildiğinden işletme 
riskleri azaltılabiliyor.

31. D doğrudur. Dies steht seinem Wohl entgegen

 Meğer ki bu onun iyiliğine olsun.

 Her çocuğun, Avrupa Birliği Temel 
Haklarına göre her iki ebeveyn tarafına 
düzenli kişisel ilişki ve dolaysız ilişki 
hakkı vardır.

32. E doğrudur. Ob eine Person auβer Fleisch auch 
Eier und Milch meidet oder nicht 

 Kişinin et dışında yumurta ve sütten 
de sakınıp sakınmadığına göre, ara 
ve özel biçimleri olan ovolacto- bitkisel 
beslenen ya da katıksız bitkisel 
beslenen söz konusudur.
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33. E doğrudur. Zumal dieser nicht für den Binnenmarkt 
vorgesehen war.

 Öyle ki çalışan kişilerin bir bölümü 
zaman zaman işsiz kalır. 

 İşin sunulan nitelik ve niceliğinin, 
aranılan iş nitelik ve niceliğini aştığı iş 
pazarının eşitsizliği, işsizlik anlamına 
gelir.

34. B doğrudur. Welche im Jahre 1915 endgültig 
formuliert wurde.

 1915 yılında formüle edilen kuram.

35. C doğrudur. Deren Bedeutung man erste jetzt in 
vollem Umfang zu schätzen lernt.

 Anlamının ancak şimdi tüm kapsamıyla 
değerlendirmenin öğrenildiği kuram.

36. E doğrudur. Çekirdek anlamı veren ifade uyuşuyor.

 Die Hauptaufgabe besteht darin, 
die Freiheit und Sicherheit zu 
gewährleisten.

 Temel görev, özgürlüğün ve güvenliği 
sağlamaktan ibaret.

37. B doğrudur. Temel anlam metne uygun

 Da sie stets bestimmte Pflanzen 
bevorzugen, ermöglichen 
Polenübertragung.

 Onlar hep belirli bitkileri tercih 
ettiklerinden polen aktarımını olanaklı 
kılarlar.

38. D doğrudur. Esas olarak uygun ifade 

 Aus nahezu allen Kulturkreisen der 
Welt stammende Baudenkmäler und 
Kunstwerke sämtlicher historischer 
Epochen von der Vorgeschichte bis zur 
jüngsten Vergangen-heit sind ein Teil 
des Weltkulturerbes.

 Dünyanın hemen hemen tüm kültür 
çevrelerine ait anıtsal yapılar ve 
sanat eserleri dünya kültür mirasının 
parçasıdır. 
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39. A doğrudur. …benutzten die Babylonier die von den 
Sumerern entwickelte Keilschrift.

 Babilliler Sümerler tarafından geliştirilen 
çivi yazısını kullanıyorlardı ifadeleri 
uygun.

40. E doğrudur. Sachverständige heben bei jeder 
Gelegenheit hervor, dass das Wasser, 
welches in der Lebensmittelindustrie 
verwendet wird, unbedingt die Qualität 
von Trinkwasser haben muss.

 Uzmanlar suyun mutlak içme suyunun 
kalitesinde olması gerektiğini her 
fırsatta vurguluyorlar.

41. B doğrudur. Evrim sürekli ilerleyen bir gelişme 
kaydederken,….

 Während die Evolution eine 
ständig fortschreitende Entwicklung 
verzeichnet,….. 

 ve tümü uygun.

42. C doğrudur. Manche Mineralien, die aufgrund ihrer 
Eingenschaften und ihres seltenen 
Vorkommens sehr wertvoll sind, ……

 Özellikleri ve ender bulunmaları 
nedeniyle değerli olan mineraller ve 
bütünü uyuşuyor.

43. A doğrudur. Kinder, die zweisprachig aufwachsen, 
lernen zwei Sprachen in der 
Zeitspanne,..

 İki dilli olarak büyüyen çocuklar, ….. 
sürede iki dili öğreniyorlar. Ve tümü 
uyuşuyor.

44. D doğrudur. Ein bedeutender Teil der in letzter Zeit in 
Deutschland in Bezug auf die sozialen 
Sicherungssysteme auftretenden 
Probleme hängt ... zusammen.

 Almanya’da sosyal güvenlik 
sistemlerine ilişkin son zamanlarda 
ortaya çıkan sorunların önemli bir kısmı 
…. ilgilidir. Ve tümü uyuşuyor.
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45. B doğrudur. In Deutschland wird von den 
Koalitionsparteien heftig diskutiert, 
welche erneuerbare Energiequelle 
….verwendet werden könnte.

 Almanya’da koalisyon partilerince hangi 
…enerji kaynağının…kullanılabileceği 
hararetle tartışılıyor. Ve tümü uyuşuyor.

46. E doğrudur. Bununla O ben – yabancı ilişkiler içinde 
yaşar, ifadesi çocuğun oyun içindeki 
rolü ve etkileri söz konusu olan metne 
uyuyor.

47. A doğrudur. Bunlar yeryüzünün ve onun 
sürekli gelişiminin araştırılması, 
gözlemlenmesi ve çözümlenmesinden 
kazanılır, ifadesi Haritacılığı tanımlayan 
ve özelliklerinden söz eden metne 
uygun.

48. D doğrudur. Bu sonuçta sürekli tekrar tekrar 
kredilerin güvenceye alınmasına yarar 
ve her seferinde yeniden kaydedilmesi 
gerekmez, ifadesi İpotek ve kredinin 
geri ödenmesini konu alan metne 
uygun.

49. B doğrudur. Bu reaksiyonların çözümcüsü olarak, 
bunları bastırmak ve diğer yörüngelere 
yöneltmek işlevini görüyor, ifadesi 
korku, içgüdü ve tepkiden söz edilen 
metinle uyuşuyor.

50. D doğrudur. Bu sayede her ülke var olan ham 
maddeleri ile en kolay üretebileceği 
ürünlere yoğunlaşabilir. Avrupa 
Birliğindeki gümrük birliği, ticari ilişkiler 
genel konu. Birlik içinde, her üyeye özel 
ekonomik yapısı tesis ederek, birlik 
içinde ticaret ve sanayiyi özendirir, 
ifadesi ile bunun dışında, olabildiğince 
az paraya diğer üye ülkelerden diğer 
temel malları üretim için ithal edebilir, 
ifadesi arasına bu uygun.
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51. C doğrudur. Büyüme nispeten yavaş ve yılda 100 
santimetre altı kadar tutuyor.

 Yaşayan mercanlar geçmiş kuşağın 
iskeletleri üzerine dayandıklarından, 
tabaka tabaka büyüyorlar, ifadesi 
ile Mercan resifleri herşeyden önce 
tropikal de oluşuyor, ifadesi arasına 
uyuşuyor.

52. E doğrudur. Ben evde yokken soyuldum. Soyguncu 
diğerleri arasından bilgisayarımı da 
aldı gitti, ifadesini evde olmadığınızda 
evinize girilmiş, diğer eşyalar bir yana 
bilgisayarınızda gitmişse, kullanırsınız.

53. B doğrudur. Önceki ödemeleri sürekli zamanında 
hallettim.Kalan hastaneye kaldırıldığım 
için gecikti, ifadesi verilen şu duruma 
uygun.

 Mobilyaları taksitle aldınız ve tüm 
taksitleri zamanında ödediniz. Yalnızca 
hastane de kaldığınızda son taksitte 
aksama oldu.

54. A doğrudur. Mutfak tümden zevkine uygun. Benim 
kendi yerlerime uygun hale getirmek 
mümkün müydü, ifadesi şu duruma 
uygun.

 Bir sergi yerinde sunulan ve size uygun 
mutfak yapısının, sizin mutfağınıza 
uygun hale getirilip getirilmeyeceğini 
öğrenmek istiyorsunuz. Satıcıya 
yukarıdaki gibi sorarsınız. 

55. D doğrudur. Sanırım bir yanlış anlaşılma var. Sizin 
duygularınızı incitmek niyetinde asla 
olmadım, ifadesini şu duruma uygun, 
arkadaşının sizin tarafınızdan yapılan 
bir açıklamayı yanlışlıkla hakaret olarak 
algılamış olduğunu saptıyorsunuz 
ve bu yanılgıyı açıklığa kavuşturmak 
istiyorsunuz. 
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56. B doğrudur. Kullanma kılavuzunu inceden inceye 
incelememe rağmen, aracı çalıştırmayı 
başaramıyorum ifadesi şu duruma 
uygun;

 Elektronik alet aldınız, kullanım klavuzunu 
tekrar tekrar okumanıza rağmen onu 
kullanacak durumda değilsiniz.

57. C doğrudur. Acaba mutlaka bu ilacı mı kullanmam 
gerekiyor?

 Kök ve bitkilerden oluşan bir ilacı 
tercih ederdim, ifadesini şu durumda 
kullanırsınız; Soğuk algınlığı nedeniyle 
siz doktorunuza başvurduğunuzda size 
kuvvetli bir antibiyotik yazıyor. Ama siz 
doğal yapıda bir ilacı tercih ediyosunuz. 
Bunu yukarıdaki gibi dile getirirsiniz. 

58. E doğrudur. Sosyolojik açıdan kişinin topluma 
katılımı ve uyumunu ifade eden 
bireysellik,sosyalleşme kavramına 
karşı sınırlanma olarak anlaşılmalıdır, 
ifadesi Felsefe, konuşma sanatı, 
dinleme gibi konulardan söz eden 
metinle uyuşmuyor. 

59. D doğrudur. Bunun yerine, iş katılımlı ekonomide 
insan emeğinin böylesi sonuçları 
değişim ve bununla satın alma 
gücü olan istemlilerin bulunduğu 
varlık güvencesi için toplanır, ifadesi 
azınlıkları, kökenlerini, toplumdaki 
yerlerini konu alan metne uymaz. 

60. A doğrudur. Genelde sosyal bilimciler yapı 
ve karşılıklı etkileşimin hem grup 
arasında hem de gruplar içinde dile 
gelen fenomenler olduklarından yola 
çıkıyorlar, ifadesi yazılı yayınların 
biçimlerinden, ölçülerinden, 
yapılarından, bilimsel yazı, bilgisayar, 
… dan söz eden metne uymaz.

61. B doğrudur. Çoğu bilimler en azından belirgin 
tanımlamaya sahipken ve bununla 
diğerlerinden ayrılırken statistikte bu 
durum yoktur, ifadesi yaşam biçimi, 
yaşam standardı, sosyal eşitsizliği konu 
alan metne uygun değildir.
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62. D doğrudur. Bu kuramın çıkış noktası, dış ekonomik 
dengesizliğin sürekli döviz akışı 
nedeniyle oluşturduğudur, ifadesi 
metin bütünüyle işletmenin tanımını, 
özellikleri, farklılıklarından söz 
ettiğinden uygun düşmüyor. 

63. E doğrudur. Kendisinin görevinin yalnızca temel 
alan, ama temelde farklılıklar gösteren 
toplum katmanları arasında aracılık 
olmadığını iddia ediyordu, ifadesi suç, 
ceza, yasalar, önlemlerden söz eden 
metne uymuyor. 

64. C doğrudur. Mantarlar, fotosentez yapacak 
durumda olmadığından, bu nedenle 
de günümüzde kendine özgü bir canlı 
grubunda sınıflandırıldıklarından, bir 
yanılgının söz konusu olduğu biçimde, 
mantarlar daha önce bitkilerden 
sayılıyordu, ifadesi verilen metne 
anlamca en yakındır.

65. A doğrudur. Pasif sigara içme ile sağlıkları zararlı 
biçimde artık etkilenmediğinden, 
kendisine göre kamusal alanlarda 
sigara içilemeyen yasanın yaradığı ilk 
planda sigara içmeyenlerdir, ifadesi 
verilen metne en yakındır.

66. E doğrudur. Sorumlu kurumlar gerekli akışı 
sağlasaydı, sahil şeridinde oturanların, 
depremin bunun yanısıra etkisiyle ortaya 
çıkan yüksek sel dalgaların etkisinden 
muhtemelen korunabileceklerdi, verilen 
metinle uyuşuyor. 

67. B doğrudur. Almanya’daki üniversitelere kayıt, 
öğrenimine izin verilecek başvuranın 
tespit yönteminin dayandığı çeşitli 
kişisel verileri şart koşuyor, ifadesi 
verilen metne anlamca en yakındır. 

68. D doğrudur. Kısa zaman önce Filipin adalarında 
böyle bir nedenle oluşan çamur 
yüzünden birçok insan yaşamını 
yitirdiğinden, toprak kaymasının daha 
az ölçüde sonuçları ağır oluşan doğal 
felaket sayılmasından yola çıkılamaz, 
verilen metne en yakın anlamdadır. 
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69. E doğrudur. Koruyucu tıbbi önlemlere önem 
vermeyen ve bir de ek olarak iş yerinde 
gerginlikle karşı karşıya olan kişi, kendi 
bedensel ve ruhsal sağlığı ile kumar 
oynar, ifadesi verilen metne anlamına 
en yakın olandır. 

70. C doğrudur. Ama bu olayların gelişimi çalışması 
henüz yapılıyor, ifadesi atıklardan 
yararlanma, yeniden değerlendirme, 
termik uygulaması ile enerji kazanımı 
konusundan söz ederken, gibi ifadeler 
ile buna rağmen bazı işliklerde 
kullanılabilecek durumda ifadesi 
arasına uygun düşüyor.

71. D doğrudur. Yalnızca bilimsel alana bağımlı değil, 
değişik biçimde de kullanılıyor, ifadesi 
yabancılaşma kavramı herhalde çok 
farklı alanda kullanılıyor ile ilginç yani 
siz konuşulan alana göre anlamının 
değiştiği görüşündesiniz, ifadesi 
arasına ve konuşmanın devamına 
uygun düşüyor.

72. A doğrudur. Bu nedenle hayvanlarda onlardan 
kurtulmak için şaşılacak stratejiler 
geliştirdiler, ifadesi Amipler hem karada 
hem de suda yaşayabildiğinden, buna 
uygun bir çok düşmanlarıda vardır, 
ifadesi gerçekten ilginçler, sırtları 
daha çok göze çarpmayan renkte iken 
yiyecek düşmanlarının saldırılarında 
cırlak karın tarafını gösteren tcirler var, 
ifadesi arasına uygundur.

73. E doğrudur. Aydınlatıcı geliyor. Bununla ilgili 
düzenlemenin herhalde hakimden 
çıkması gerekir, ifadesi örneğin kanıtın 
kaybolması tehlikesi varsa, bunun 
el konulması prosedürdendir, ifadesi 
ile uygun durumlara bağlı. Belirli 
anlarda savcı ya da polis tarafından da 
düzenlenebilir, ifadesi arasına uygun. 
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74. B doğrudur. Bununla beraber yetkisiz olarak 
böyle bir yarar sağlayan kimse, ceza 
hukukuna tabi tutulur ve zararı tazminle 
yükümlüdür, değil mi ? ifadesi bir eser 
yayınlanır yayınlarımız yazar yayın ve 
çoğaltma hakkına sahip olur, ifadesi ile 
bu her ülkede farklı olan yazar haklarını 
koruma kurallarına bağlıdır, ifadesi 
arasına uygun düşüyor.

75. A doğrudur. Bu alanda okumuş biri olduğunuzu 
görüyorum. Beni belki bir denemek 
istersiniz? ifadesi, Bu bence bilinen bir 
şey. Bunlar kültüre göre olayın farklı 
eğitim ve değerlendirme ile sonuç olarak 
ortaya çıkıyor ifadesi ile, Buna cesaret 
etmezdim. Bu konuda bununla ilişkili 
çok kültürlü karşılaştırmaların sorun 
olduğundan başka bir şey bilmiyorum 
ifadesi arasına uygun düşüyor. 

76. E doğrudur. Köktencilik, üzerinde kurulduğu ilkeler 
söz konusu edilemez, ifadesi metindeki 
(eine sich auf als unhintergehbar wahr 
behauptete Prinzipien berufende) 
dönülemez gerçek olarak önesürülen 
ilkelere dayalı, ifadesine dayanarak 
uyuşuyor. 

77. B doğrudur. Köktenci hareket temsilcilerine 
görüşlerine anlayıştan yana olmayan 
düşünce biçimine anlayış göstermeye 
hazır değildir, ifadesi metindeki (zu keinen 
Kompromissen bereite Grundhaltung) 
hiçbir uzlaşmaya hazır olmayan temel 
duruşa dayanarak uygun

78. A doğrudur. 19. yüzyılda köktenci hareketler 
amaçlarını gerçekleştirmek için şiddet 
eylemlerinden çekinmediler, ifadesi 
metindeki (Im 19. Jahrhundert entstanden 
zahlreiche radikalrepublikanische, 
radikaldemokratische und 
sozialrevolutionäre Bewegungen, 
die ….. auch Gewalt anwendeten) 
19. yüzyılda kuvvette kullanan 
köktencumhuriyetçi, köktendemokrat ve 
köktendevrimci hareketler ortaya çıktıya 
dayanarak uygun.
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79. A doğrudur. Sağ köktenci hareketler genelde ilk 
olarak sol köktenci akımlardan sonra 
geliştiler ifadesi metindeki (Nachdem 
zunächst vor allem linksradikale 
Bewegungen in Europe traten, 
formierten sich ……. rechtsradikale, 
nationalistische Bewegungen) Avrupa 
da öncelikle sol köktenci hareketler 
ortaya çıktıktan sonra, sağ köktenci 
ulusal hareketler biçimlendi ifadesine 
dayanarak uygun düşüyor. 

80. E doğrudur. Ulusalcılık, 20. yüzyılda sağ köktenci 
hareketleri etkileyen, köktenci biçimlerin 
yalnızca biridir ifadesine metindeki 
(Für die rechtsradikalen Bewegungen 
des 20. Jahrhunderts standen der 
Faschismus und der Nationalismus 
Pate) 20. yüzyılın sağ köktenci 
hareketleri için faşizm ve ulusalcılık isim 
babalığı yaptılar ifadesine dayanarak 
doğrudur.

81. D doğrudur. PISA incelemelerinin amacı belirli 
okul derslerindeki başarılar üzerine 
araştırma yapmaktır, ifadesi metindeki 
(Mit PISA bezeichnet man internationale 
Studien, die allgemeine schulische 
Leistungen ….. untersuchen.) PISA ile 
genel okul başarılarını araştıran uluslar 
arası incelemeler ifade edilir, ifadesine 
dayanarak doğrudur.

82. C doğrudur. PISA incelemeleri yardımıyla diğerleri 
arasında, öğrencilerin problem 
çözümlemelerinde öğrenilmiş bilgilere 
hangi ölçülerde dayandıkları da 
saptandı, ifadesi me- deki (Prüfen, 
inwiefern Schüler in der Lage sind 
erworbenes Wissen zu reflektieren und 
auf realitätsnahe Probleme und deren 
Lösungen anzuwenden.) Öğrencilerin 
kazandıkları bilgileri hangi ölçüde 
yansıtabildikleri ve gerçeğe yakın 
sorunlarda ve onların çözümlerinde 
kullanacak durumda olduklarını 
sınıyorlar, ifadesine dayanarak 
doğrudur.
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83. E doğrudur. Okuma alanında PISA – Test ile 
öğrencinin verilen metni değerlendirip 
değerlendiremediği ve açıklayıp 
açıklayamayacağının öğrenilmesi 
gerekiyor ifadesi metindeki (…
die Fähigkeit, verschiedenartige 
Texte Kritisch zu bewerten und 
zu interpretieren) değişik türdeki 
metinleri eleştirel değerlendirebilme 
ve yorumlama yeteneğine dayanarak 
uygun düşüyor. 

84. B doğrudur. Matematik ve doğal bilim temel eğitimi 
alanlarındaki testler karşılaştırılabilir 
temellere dayanırlar ifadesi metindeki 
(Der Mathematik …..fordert die 
Fähigkeit, probleme Mathematisch 
zu analysieren und …. Lösungen 
zu finden) Mathematik, problemleri 
matematiksel çözümleme ve çözümler 
bulma yeteneğini ister, ifadesine 
dayanarak doğrudur.

85. C doğrudur. PISA incelemeleri bazı derslerde 
güncel bilgilerin sınanmasına daha az 
niyet eder. Buna karşın, elde edilmiş 
bilgilerin öğrencinin daha sonraki 
toplumsal etkisini ne ölçüde mümkün 
kıldığını sorgulamaya uğraşır, ifadesi 
metindeki (welche Chancen Schüler 
aufgrund ihrer Bildung haben, später 
am gesellschaftlichen Leben aktiv teil-
zunehmen.) Öğrencilerin, öğrenimlerine 
dayalı, daha sonra toplumsal yaşama 
etkili katılma konusunda hangi 
şanslara…. ifadesine dayanarak doğru. 

86. A doğrudur. Askeri bir üssün bir kolonimin temel taşı 
oluşturması pek ender olmadı, ifadesi 
metindeki (Kolonien…..entwickelten 
sich häufig aus der Gründung von 
Militärstützpuntken.) Koloniler sıklıkla 
askeri üslerin kuruluşundan geliştiler, 
ifadesine dayanarak doğrudur.
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87. B doğrudur. Bazı ülkeler, yerleşim yerleri oluşturmak 
ve onları ekonomik açıdan işletmek için 
yeni alanları kendilerine mal etmek 
istiyorlar, ifadesi metindeki (Bestreben 
einiger europäischen Staaten, neue 
Siedlungs und Wirtschaftsräume zu 
erschlieβen..) Bazı avrupa ülkelerinin 
yeni yerleşim ve ekonomik mekanlar 
elde etme çabası, ifadesine dayanarak 
uygun. 

88. D doğrudur. Kolonicilik birinci dünya savaşının 
bitmesi sonucu son bulan, tarihsel bir 
zamanı gösterir ifadesi (Die Epoche, 
die ……. nachdem ersten Weltkrieg zu 
Ende ging.) Birinci dünya savaşından 
sonra sona eren, ifadesine dayanarak 
doğrudur.

89. E doğrudur. 16. ve 17. yüzyılda Portekiz ve 
İspanya’nın ve de 19. ve 20. yüzyılda 
İngiltere ve Fransa’nın kolonileri ile 
karşılaştırılınca Almanya’nınkilerin 
sözünü etmeye değmez, ifadesi 
metindeki (Der deutsche Kolonialbesitz 
……. blieb dagegen unbedeutend) 
Almanya’nın sahip olduğu Koloni varlığı 
bunlara karşın önemsiz, kalıyor’a 
dayanarak uygun.

90. C doğrudur. Kolonial iktidarların çöküşü, çoğu 
üçüncü dünyada bulunan bir dizi devlet 
oluşması sonucunu doğurdu, ifadesi 
metindeki (….eine rasche Auflösung 
der Kolonialreiche und mündete in die 
Gründung einer Vielzahl von Staaten, 
….) Kolonilerin hızlı çöküşü ve çok 
sayıda devletin kurulmasına varan, 
ifadesine dayanarak doğrudur.. 

91. E doğrudur. “Alman göçmen yasası 2007 yılında 
yeniden üzerinde çalışılan kurları 
içeriyor “ ifadesi, metindeki Am 5.Juni 
2007 hat der Bundestag die Reform 
…… beschlossen. Unter anderem 
wird darin der Ehegattennachzug neu 
geregelt, ifadesi ile uyuşuyor.
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92. B doğrudur. Eşlerin getirtilmesi için istenilen 
dilbilgisinin ispatı için ilgili eşlerin bir 
sınavdan geçmeleri gerekiyor, ifadesi 
metindeki ….muss er schon vor der 
Einreise einen Deutschtest ablegen. 
Ülkeye girişten önce bir Almanca sınav 
vermesi gerekiyor…. a uygun.

93. A doğrudur. Yetkililerin görüşüne göre, alman 
diline egemen olanları, Almanya’da 
yaşama uyum daha az sorunları olacak 
ve daha bağımsız olacaklar, ifadesi 
metindeki (in Deutschland von Anfang 
an leichter zurechtfindet und ein 
selbstbestimmteres Leben führen kann.) 
Başlangıçtan itibaren kendi belirlediği bir 
yaşamı sürebilecek Almanya’da daha 
kolay ayakta kalabilecek, ifadesine 
dayanarak doğru. 

94. C doğrudur. Almanya’ya girişte vize belgesi 
göstermek zorunda olmayan, yabancı 
yuttaşlar eş getirme ile ilgili yeni 
düzenlemeden muhaftırlar, ifadesi 
metindeki (keine Visumspflicht 
besteht, …….. vom Sprachtest befreit.) 
Vize yükümlülüğü olmayan, ….. dil 
sınavından muaf ifadesine dayanarak 
uygun. 

95. B doğrudur. Göçmen yasasına göre, eşleri belirli 
niteliklere sahip olan kişilerden Almanca 
bilgisi istenmiyor, ifadesi metindeki 
(Ehegatten von Hochqaliifizierten von 
Forschern oder Firmengründern…) 
Yüksek kalitedeki insanların, 
araştırmacıların, firma kurucularının 
eşleri… ifadesine dayanarak uygun. 

96. D doğrudur. Endüstrileşme sürecinde teknik alanda 
etkilerini güncel yaşam alanlarında 
da fark etmeye değer olan gelişmeler 
görüldü, ifadesi metindeki (Die 
Dynamik erfasste durch bedeutende 
Innovationen auch die Alltagskultur 
und den Bereich des Haushalts) 
Dinamizim önemli yeniliklerle günlük 
yaşam kültürünü ve hanelerdeki yaşam 
etkiledi, ifadesine dayanarak doğrudur.
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97. A doğrudur. Endüstri devriminden sonra genişlemiş 
olan pratik teknik bilgilerden, ilki 
sanayide ve askeri alanda algılanan 
olanaklar ortaya çıktı, ifadesi metindeki 
(Anwendungsmöglichkeiten fanden 
zunächst in der erster Linie in 
industriellen und militärischen Sektoren 
Beachtung.) Kullanma olanakları 
hemen ardından ilk planda endüstri ve 
askeri sektörde itibar gördü, ifadesine 
dayanarak uyuşuyor. 

98. B doğrudur. Sürüm açısından zamanla elektronik 
endüstri dikkatini özel hanelere 
yöneltir, ifadesi metindeki (rückte aber 
auch der Privathaushalt in den Focus 
wirtschaftlicher Absatzorientierung) 
Ama özel hane ev ekonomik sürüm 
yaklaşımının ortak noktasına yöneldi, 
ifadesine bakarak uygun düşüyor.

99. E doğrudur. Elektronik endüstri ama onun süregelen 
sosyal yapılarını da etkileyerekden 
hanelerdeki işin hafiflemesi sonucunu 
doğurdu, ifadesi metindeki şu ifadeye 
dayanarak uygun. (Die Erleichterung 
der Arbeitsäbläufe im Haushalt diente 
allerdings indirekte der Festigung 
überkommener Sozialstrukturen) 
Hanedeki iş akışının kolaylaşması 
aslında dolaylı olarak süregelen sosyal 
yapının sağlamlaşmasına yaradı.

100. C doğrudur. Geleneksel biçimler özel yaşamda da 
iz bırakan temel değişimler yaşadılar, 
ifadesi metindeki şu ifdeye bakarak 
uyuşuyor. (Tradierte strukturen des 
öffentlichen und privaten Lebens 
wurden aufgebrochen) Geleneksel özel 
ve … yaşamı yapısı ortaya çıktı.


