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1. A doğrudur. sich mit den Erscheinungen befassen 
… olaylarla meşgul olmak.

2. C doğrudur. weder jetzt verstanden, noch in dem 
nächsten Seminar zur Diskussion 
stellen. … ne şimdi anlamıştı ne de 
gelecek seminerde tartışmaya açmak 
istiyordu.

3. E doğrudur. Das Abkommen ist in Kraft getreten …
sözleşme yürürlüğe girdi.

4. B doğrudur. Wenn sich etwas nicht ändert … birşey 
değişmez ise

5. D doğrudur. Anforderungen zu erfüllen hatten … 
talepleri karşılaması gereken.

6. D doğrudur. sich mit D beschäftigen … ile uğraşmak, 
meşgul olmak.

7. A doğrudur. biologische … biyolojik olanlar.

8. E doğrudur. Weitergabe von nuklearem Material 
verbietet … nükleer materyalin 
aktarımını yasaklayan.

9. C doğrudur. ohne dass sie ihre chemischen 
Eigenschaften verliert.

10. D doğrudur. die Atmosphäre … gezegenlerin 
etrafındaki gaz karışımı, yer yüzünü 
çevreleyen hava.

11. E doğrudur. durch Walzen und Pressen … silindirle 
ezerek ve press yaparak.

12. B doğrudur. die Analyse … analiz etme, çözümleme.

13. A doğrudur. wirken auf A …üzerine etkisi olmak.

14. C doğrudur. die Mengenlehre … kümeler kuramı.
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15. D doğrudur. das Stromnetz … elektrik şebekesi, 
ampul ile ilgili olan bu.

16. B doğrudur. PKW, Automobile, bei deren Erfindung 
sie eine Rolle gespielt hatten …onların 
icadında rol oynadıkları ..

17. E doğrudur. beschleunigen … hızlandırmak

18. A doğrudur. der Bestandteil … bileşeni 

 Fester Bestandteil … ayrılmaz parçası.

19. A doğrudur. der Lehrbetrieb …öğretim

20. D doğrudur. das Recht … hukuk

 europäisches Recht … avrupa hukuku.

21. E doğrudur. anwendungsbezogen … kullanımla 
ilgili, uygulama ile ilgili.

22. B doğrudur. insgesamt … topluca, hepsi birden.

23. A doğrudur. mittelfristig … orta vadeli

24. B doğrudur. gerekli olan, birincil enerjinin, yuvarlak 
hesap iki bölü üçünün ithal edilmesi 
gerekiyor.

25. C doğrudur. Yönetim, Türkiyede rüzgar santralleri 
kurmak istiyor, çünkü Türkiyede 
hissedilebilen hava hareketleri ve 
akımları çok var.

26. D doğrudur. 1963 yılında, renkli resimlerin 
çözümlenmesi için,ilk scanner’i icat etti.

27. E doğrudur. başkalaşımla tırtıl klebeğe dönüştü.

28. E doğrudur. O, maddenin en küçük parçasını; 
Atomu görünür yapıyor.

29. C doğrudur. ilk sayı sistemli hesap makinesini icat 
etti: Z3
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30. D doğrudur. O ürün geliştirmedi. Yöntem bulmadı.

31. C doğrudur. Frauenhofer … enstitüden bir ekip.
işitsel sıkıştırma yöntemini geliştirdi.

32. D doğrudur. S. Hahnemann bu fikri, hömepatinin 
iyileştirilmesini getirdi.

33. B doğrudur. Kimya kavramında standart tanımlama 
işle farkı, özensiz günlük dilde, 
aşağıdaki gibi açıklanır.

34. E doğrudur. bunun anlamı, öne doğru muazzam bir 
adım.

35. A doğrudur. bu tür yazılar tipik olarak filozofların 
kaleminden çıktı.

36. C doğrudur. gewichtig … önemli, ağırlıklı

 zum Verständnis … anlamak için.

37. D doğrudur. von 76 Nobelpreisträger 65 … 76 Nobel 
ödül sahibinden 65. Verdienste in den 
Naturwissenschaften … fen bilimlerinde 
hizmetler

38. A doğrudur. chemische Vorgänge … kimyasal 
olaylar. Treiben zu D. … birşeye 
sürüklemek, itmek Verstand und 
Gefühle … akıl ve duygular

39. E doğrudur. auf A. hinweisen … işaret etmek, 
belirtmekLücken und Widersprüche 
… delik ve çelişkiler festgefügt 
scheinendes Weltbild … saptamış, 
oturmuş görünen dünya algısı.

40. B doğrudur. setzte eine Ausdehnung des 
Anwendungsbereichs ein, kullanım 
alanını yaymayı sağladı. Zur Erklärung 
der Vorgänge, olayların açıklanması 
için
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41. A doğrudur. Mithilfe der Evolution … evrim yardımı 
ileschaffen … yaratmak, becermek 
fähig, sich zu reflektieren … kendini 
yansıtma yeteneği.Cümlele sırasıyla 
okunduğunda, parçanın anlam 
bütünlüğünü bozan cümleler.

42. D doğrudur. Kimya ne yapabilir? Kimyanın 
çalışma alanı, gelecek için sorumluluk 
konularından söz eden, metinle 
uyuşmayan; öğrenci, laboratuarda 
kimyacının güven içinde, nasıl kimya 
deneyi yapacağı konusunda bilgiye 
sahip olmak isterdi, ifadesi.

43. C doğrudur. Kimya sanayinin tarımla ilişkilerini 
anlatan metinle uyuşmayan ifade; 
köylü, köyde oturur, meslek olarak 
hayvan bakar, besler, tahıl ve patates 
yetiştirir.

44. A doğrudur. „İçlerinde sıcak sulı, şifalı kaynakların 
bulunduğu, kent veya benzeri yerler 
veya sıcak sulu şifalı suyu olan yüzme 
havuzu, ılıca, kaplıcadır“ … ifadesi, 
ısı bilimi, termodinamikten söz eden 
metne uymaz.

45. C doğrudur. kimya laboratuvarında karmaşık 
kimyasal deneyler yapan laborant, 
yıllardır mesleki olarak değişik 
laboratuvarlarda çalıştı ifadesi, 
laboratuvarların donanımını konu alan 
metinle örtüşmüyor.

46. C doğrudur. „Yöntem, özellikle sanayide bir 
şeyin nasıl yapılacağıdır.Yöntem, 
bir kimyasal, teknik yöntem“ ifadesi 
Gravitmetrie konusunun yöntemlerini 
anlatan metine, yöntemin genel tanımı 
olarak uymuyor.

47. E doğrudur. „İnsanın sınırlı görüş biçimi olmaksızın, 
aslında doğanın ne olduğu sorusu bu 
nedenle yararsız“, ifadesi, insanın, 
iman beyninin algılamasını, doğayı 
konu alan metinle örtüşüyor.
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48. B doğrudur. Kimya, yaşayan hücrede, bitkide, 
hayvanda kimya, ölçüye sığmaz, 
karşılaştırılamaz biçimde çeşitlilik 
alanına yayılır, ifadesi, kimya içeriğini 
anlatan metne uygundur.

49. D doğrudur. yazar bu nedenle izleyen tanımı 
tartışmaya açıyor, ifadesi, doğa yasası 
kavramının tanımından söz eden 
metinle uyuşuyor.

50. A doğrudur. Fiziğin tarihsel gelişiminden söz 
eden metinle uyuşan „Ama bu zaman 
çağında henüz doğanın biliminden söz 
edilemez“.

51. C doğrudur. Kimya, yaşam, insan, bitkilerden söz 
eden metne uyan ifade, „Vücudumuzda 
kimyasal olaylar olmadan, zeka ve 
duyguların olmayacağı kesin“.

52. C doğrudur. Diesel yakıt önlemlerinin söz konusu 
edildiği konuşmada, „Yalnızca eski 
diesel araçlarının yasaklanması nasıl 
denetlenebilir“ ifadesi uygun.

53. D doğrudur. Radikal örgütlerin, hayvanları korumaya 
yönelik davranışları anlatılırken, devamı 
da tamamlar nitelikte olduğundan, „Sizi 
doğru anladığımdan emin değilim, 
açıklamaya devam eder miydiniz, 
uygun.

54. B doğrudur. söz konusu olan, el zanaatleri kökleri 
biçimindeki antik çağdaki kimya 
ve ortaçağdan avrupaya aktarılan 
metaldenn altın üretmeye yönelik 
alşimik kimya.

55. A doğrudur. Bir soru lütfen – Biyolojik dinamik tahıl 
ekmek kavramından ne anlıyorsunuz?

56. E doğrudur. Sizi doğru anladıysam, enetji kazanımı 
için, alternatif yöntemler kullanılması 
gerektiği görüşündeyiz, enerji 
politikasında nükleer enerjinin 
azaltılması, rüzgar enerjisi, güneş 
enerjisi tesislerinden kurulmasından 
söz eden konuşma ile örtüşüyor.
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57. A doğrudur. Fizik, rönesans döneminde başladı.

58. C doğrudur. L.V. ve Artefici, olağanüstü yetenekleri 
ve dahiyane yaratıcı becerileri olan 
insanlardı.

59. D doğrudur. yeni araştırma yöntemi, bunları ölçen, 
deneyleyen ve matematikleşmiş fizik 
yoluyla açıklar.

60. B doğrudur. insanın, dünya ve insanlar hakkında 
oluşturduğu yeni bir tasarım getirdi.

61. E doğrudur. G.M. bir özelliğin irsi olarak miras 
alındığı, özelliklerin en küçük 
taşıyıcılarının araştırılmasının ilk 
yaratıcısı, babası olarak adlandırılıyor.

62. A doğrudur. bu nedenle, bu maddeyi „Nuklein“ diye 
adlandırdı.

63. A doğrudur. hücrenin bileşenlerini araştırabilmek 
için, bulaşmış yaralarda meydana 
gelen, kalın, sarı sıvıyı ihtiva eden, irinli 
sargı bezlerini hastaneden aldı.

64. B doğrudur. DNA’yı ilk kez bilmeyerek bileşimden 
ayrıştırabildi.

65. C doğrudur. zamanımızda rüzgar yardımı ile 
yenilenebilir enerji üretmeye yarar.

66. D doğrudur. kaynakların muhafıza edilmesi ve 
yenilenebilir çevrenin yükünü hafifleten 
enerji üretilmesi yönünde yararları var.

67. B doğrudur. Mezopotamyada insanlar, böylesi 
tesislerle, taneleri küçültebildiler, 
öğütebildiler.

68. E doğrudur. diğelerine artık muhtaç olmamak için.

69. C doğrudur. sürekli giderek daha iyi olan çözümleme 
tekniği ile bağlantılar.
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70. Ddoğrudur. kimyasal analizlerin, polisiye 
meselelerin açıklığa kavuşması için de 
katkıda bulunduğu, …

71. E doğrudur. maddenin, hangi özelliklerini içerdiğini 
bilmek istiyor.

72. A doğrudur. yerde oluşmuş katı maddeyi 
anlayabilmek ve bir bileşimdeki 
maddenin payını tahmin edebilmek 
için.

73. C doğrudur. doğadaki olaylarla uğraşan bilimlerin 
çalışma yönteminin tipik belirtisi …
aramaktadır.

74. D doğrudur. kavramı kısa açıklamak yerine, …

75. B doğrudur. değişik bilimadamlarını özetleyen ortak 
var.

76. E doğrudur. belirli bilimadamlarının içerikleri 
arasında o kadar da önemli olmayan 
farklar olmasaydı.

77. A doğrudur. Lavoisier, eşiyle yanma süreçlerini 
tam olarak izlemeleri, tam olarak 
denetlemeleri ve düşünerek 
değerlendirmeleriyle …

78. C doğrudur. onların yükselen atom miktarına göre 
düzenlenmesi durumunda … periyodik 
tekrarlanıyorlar.

79. D doğrudur. organik kimya, organik maddelerle 
uğraşırken, ve o insan veya hayvanın 
vücudunun kimyasal olarak nasıl 
tepki verdiği ile ilgilenirken, … oysa 
anorganik kimya …

80. A doğrudur. yaşayan organizmalarda ve doğanın 
yaşamayan unsurları ile ilgili olanlarda, 
kimyasal farklı belirtiler olmadığını … 
kanıtladı.


