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1. A doğrudur. Aletlerin bulunmasıyla başlayan ve 
sanayi devrimi sayesinde temel ivmeler 
kazanan oluşum…

2. C doğrudur. Hasat mülkünün ve onun özelliklerinin 
patent yetenekli olup olmadığı sorusu 
da….

3. E doğrudur. ….koruyucu bir kılıf tarafından 
çevrelenmiştir.

4. B doğrudur. Hayvanların gözlemlenmesi yanında 
radarla kayıtlama ve telemetre de 
alışılmıştır.

5. D doğrudur. …..ondan doğan sorumluluğunda 
dikkaten kaçırılmaması gerekir.

6. E doğrudur. …yayılmalarında yardımcı oluyorlar.

7. B doğrudur. Kendilerinden bronz eşya bilgilerinin 
yavaş yavaş kuzey Almanya’ya 
yayıldığı yeni merkezler.

8. E doğrudur. Yazı masası için belirlenmiş 
modellerden daha hafif olmaları bir 
yana.

9. C doğrudur. Kendilerinden Membran’la sarılmış hücre 
çekirdeğinin eksik olduğu tek hücreliler.

10. A doğrudur. Elektrik akımını iletebilen polimer? 
malzemeler söz konusu.

11. B doğrudur. Büyük ölçüde tüm ölümcül mantar 
zehirlenmelerinin nedeni olmaları 
sebebiyle.

12. D doğrudur. Kendisinde bir sıvının, geçici yapı 
maddelerinin gaza dönüşmesine kadar 
ısıtıldığı bir özel yöntem.

13. A doğrudur. Lazer ışını yönlenmeye bağlı yüksek 
bir ölçü sunduğu için ve Monokromatik 
olduğu için.
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14. B doğrudur. Kinetik enerjiye, yani hareket enerjisine 
karşıt olarak…

15. D doğrudur. Fotosentez… en önemli oluşumlardan 
biridir.

16. C doğrudur. Bitkisel zehirli maddeler farklı kimyasal 
bileşim sınıflarına ait olduklarından ve 
zehir etkisi sıksık organizmaların belirli 
gruplarına sınırlı olduğundan…

17. E doğrudur. Kablolar ve yer değiştir geç 
istasyonlarına ek? Olarak

18. D doğrudur. Matematikte ağırlıklı olarak istatistik 
yapılar gözlemlenirken..

19. B doğrudur. Bununla sonunda , aslında dünyanın 
en sert haşarat ilacı düzenlenmesini 
çıkardı.

20. E doğrudur. İlk defa olarak, ilkin.

21. D doğrudur. Parlamento üyeleri Straβburg’du ezici 
bir çoğunlukla sertleştirilmiş haşarat 
ilacı üretim, izin ve kullanım kuralları 
lehinde oy verdiler.

22. D doğrudur. Kurallar, lehinde oy verdiler.

23. B doğrudur. Böylece, bununla Avrupa tarlasının 
kimyasal yükü azaltılacak.

24. C doğrudur. “daha 1746 yılında Leibzig’li profesör 
J.H.W şu sezgiye sahipti, ifadesi 
yıldırımın elektriksel bir olay olduğu 
cümlesine uygun,

25. A doğrudur. Madencilikte gaz püskürmesinden 
kaçınmak için delmeler yapılıyor, 
ifadesi taşlardaki gazın izini bulmak 
için ve tehlikeyi değerlendirmek için, 
ifadesiyle uyuşuyor.
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26. E doğrudur. İnsan için görülen özellik dik yürüyüştür, 
ifadesi diğer iki ayaklı türlerden farklı 
olarak vücut düşey tutulan… ifadesi ile 
bütünleşiyor.

27. D doğrudur. Çoğu bambu türleri dik büyür, ifadesi 
ama asma gibi sarılarak büyüyen ve 
geçirimsiz çokluk oluşturan birkaçıda 
vardır ile uyuşuyor.

28. B doğrudur. Ekonomik sistemde ki doğal madde 
devir daimleri dengelenmiştir, ifadesi 
dinamik bir denge, bir akış dengesi 
denilen denge ayarlanır biçimde, 
ifadesi ile bütünlük oluşturuyor.

29. A doğrudur. Korunmalı olanlar biyologlar için 
özellikle ilginçtir, ifadesi insan müdahale 
etmezse, doğanın ne olacağı buralarda 
gözlenmenebilir, ifadesi ile uyuşuyor.

30. C doğrudur. Kullanılması gereken enerji, ifadesi 
metne uygun.

31. D doğrudur. Şalter olarakda işe yarayan transistor.

32. A doğrudur. Aslında onlar birbirleriyle akraba 
olmamalarına rağmen, metinle 
uyuşuyor.

33. E doğrudur. Normal sıcaklıklarda katı sabit 
maddeler olan, cümleye uygun.

34. D doğrudur. Döllenme olayını başlatmak için, metnin 
anlamına uygun.

35. B doğrudur. Kendileriyle uyuz böceklerinin gelişim 
aşamasında mücadele edilen bitki 
koruma ilaçları.

36. E doğrudur. Özellikle tarım için kullanılmayan 
araziler… yalnızca burada var.

37. D doğrudur. Psikoloji sosyal bilimler alanına girse 
de… ifadesi burada var.
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38. C doğrudur. Özellikle, geçen yıl ki kuraklığın küresel 
ısınma ile açıklama, iklim değişikliği 
kuraklık oranında doğrudan ilişki 
ifadeleri, doğruluğunun göstergesi.

39. A doğrudur. ….kann die Versalzung verursachen. 
Tuzlanmaya neden olabilir, yalnızca bu 
seçenekte temel anlam.

40. D doğrudur. um das Wetter vorauszusagen setzt 
eine Reihe von Geräten voraus.. bir dizi 
cihaz… gerektirir, temel anlam burada 
var.

41. B doğrudur. eines das noch nicht gelöst wurden 
konnte. Henüz çözülemeyen.. biri… 
temel anlam burada var.

42. C doğrudur. Onlar beslenme uzmanıdırlar ve 
ağırlıklı olarak bataklıklarda görülürler, 
ifadesi böcek yiyen bitkileri konu edinen 
metine bu ifade uygun düşüyor.

43. E doğrudur. Aslında bu tesisler birçok işlevi ya hiç 
yerine getirmezler, ya da yalnızca kısıtlı 
biçimde ifadesi klima tesisatından söz 
eden metne bu uygun.

44. B doğrudur. Böylece bununla tüketiciler, incelikli 
tasarruf lambalarına geçişe zorlanmış 
oluyor, ifadesi ampul özelliklerini konu 
alan metne uygun.

45. A doğrudur. Tüm bireyler bir türe ait ise, en düşük 
çeşitlilik hüküm sürer, ifadesi öko 
sistem de gerçek tür çeşitliliği ölçüsü 
olarak, söyleminin ardından uygun.

46. C doğrudur. Çoğukez onlar türden özgü biçimde 
belirli bir hayvan yada bitkiye bağlıdırlar, 
ifadesi parazitler yiyeceklerini diğer 
yaratıklardan alırlar, söyleminin 
ardından uyuşuyor.



www.pelikanyayinevi.com.tr

Temel Almanca

FEN BİLİMLERİ-2

YÖKDİL

47. E doğrudur. İyi bir çerçeve kolay ve bunun dışında 
dayanıklı olmalı, ifadesi bisikletin 
kullanım amacı ve sürüş özelliğinden 
söz ederken uygun düşüyor.

48. B doğrudur. Prizden elektrik akımının bilgisayar 
için uygun olmadığı, doğru mu? ifadesi 
ardından evet doğru. Elektrik ağından 
gelen dalgalı akım istenilmeyen etkilere 
neden olabilir, ifadesi ile uyuşuyor.

49. D doğrudur. Gerçekten mi? O zaman, ben 
onlardan birkaç tane yakalasam ve 
bahçede alıkoysam iyi olur, ifadesi 
öncesinde kirpiler haşaratlar yok 
edicidir, sonrasında tavsiye etmem. Bu 
hayvanlar doğa koruma kapsamında, 
ifadeleri ile bütünleşiyor.

50. E doğrudur. Burada elektrik ölçüm tekniği de büyük 
önem kazanıyor, ifadesi ardından 
gelen elektriksel ve elektriksel olmayan 
birimlerin ölçümü görevi var ile uyuşuyor.

51. C doğrudur. Bunun ötesinde tahtanın gövdesinin 
koruyucu dokusunu oluşturan ahşap 
lifler de var, ifadesi ardından doğru 
ahşapların dayanma, kırılma, bükülme 
sağlamlığı buna dayalı ifadesiyle 
uyuşuyor.

52. D doğrudur. Astronomik olandan farklı olarak 
meterolojik bahar kuzey yarımkürede 
Mart, Nisan, Mayıs aylarına düşer, ifadesi 
gaz ölçüm v.b konularda araştırma 
yapısından söz eden metine uymuyor.

53. A doğrudur. Son buzul çağında güney yarım kürede 
patagonlar, Kuzey Yarımkürede, Kuzey 
Amerika ve Sibirya bölümleri buzullarla 
kaplıydı ifadesi bulutlardan söz eden 
metine uygun değil.

54. E doğrudur. O vücut sıcaklığını korumaya 
katkısı olan kalın bir yağ tabakası 
içine sarılmıştır, ifadesi balinaların 
solunumunu konu alan metne uymuyor.
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55. D doğrudur. Bu alanla uğraşan çevrelerde şimdi, 
bu ticaret yollarının bugün geçerli 
olan uzunluk ölçüsünün yayılmasında 
ne ölçüde rol oynamış olabileceği 
tartışılıyor, ifadesi saat ve zamanı konu 
alan metinle örtüşmüyor.

56. B doğrudur. Rüzgar enerjisi bununla daha orta çağda 
örneğin değirmenin çalıştırılmasında 
kullanıldı, ifadesi gelgit olayları sudan 
elektrik akımını konu alan metinle 
ayrışıyor.

57. E doğrudur. İnsanın orangutanların yaşam alanlarını 
yok etmesi, orangutanların varlığının 
ağır biçimde tehdit edilmesi sonucunu 
doğurdu, ifadesi metindeki insanın 
on yıllarca takibi nedeniyle yaşam 
alanlarını yok etmesiyle orangutan en 
ağır tehlikedeki insan maymun türü 
ifadesi ile benzeşiyor.

58. B doğrudur. …yasak ağaç kesimi ve orman 
yangınlarında dolayı insanımsı 
maymunlar B. ya kaçtılar.

59. A doğrudur. 1997 ve 1998 yıllarında Endonezya’da 
Orang-Gutan’lar için tehlike arz eden 
orman yangınları çıktı ifadesi, metindeki 
Endonezya da 1997 ve 1998 azgın 
yağmalarınca? Orangutanlar tehdit 
altında kaldı, ifadesi ile uyuşuyor.

60. C doğrudur. Borneo’da daha önce haklarında 
hiçbirşey bilinmeyen Orangutan grubu 
yaşamış olsa gerek, ifadesi metindeki 
Borneo’nun kuzeydoğusunda şimdiye 
kadar tanınmayan Orangutan nüfusu 
keşfedildi, ifadesi ile eşleşebilir.

61. B doğrudur. İncelemenin yazarı, atom silahlarının 
kullanılmasıyla kapsamlı ormanlarında 
yangına maruz kalacağından yola 
çıkıyor, ifadesi metindeki atom silahları 
kullanma, ormanda nükleer zarar….. 
ifadesi ile uyuşuyor.
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62. E doğrudur. Ormanlardaki ve şehirlerdeki yangın 
ocaklarına dayalı gelişen sıcaklık 
atmosfere duman, kurum ve toz 
yükseltme sonucunu doğurur ifadesi, 
metindeki, patlamalarla toz atmosfere 
…… orman alanı yanması, … şehirlere 
kesif duman, ifadeleri ile uyuşuyor.

63. E doğrudur. Güneş ışınları kirlenmiş atmosferden 
dünyaya ulaşamayacağından, 
yeryüzündeki sıcaklıklar düşecekler, 
ifadesi metindeki güneş ışını onlar 
tarafından öylesine soğurulur ki yüzey 
sıcaklığı büyük ölçüde geriler, ifadesiyle 
uyuşuyor.

64. C doğrudur. İnceleme etkilerinin yalnızca belirli 
bir bölgede kısıtlandığı atom silahı 
kullanım olanaksızlığına değiniyor, 
ifadesi inceleme, sınırlı bir atom 
savaşını uygulanabilir bulmuyor ifadesi 
ile örtüşüyor.

65. A doğrudur. Hindistanın ilk ay yolculuğu onun 
az masraflı oluşu ile diğerlerinden 
farklılaşıyor, ifadesi metindeki en ucuz 
ay yolculuğu ile benzeşiyor.

66. B doğrudur. Araştırma aracı “Chandrayaan-1” 
ayın etrafında dönerken, değişik 
görüş açıları üzerinde bilgiler veren 
haritalar hazırlaması gerekiyor, ifadesi 
metindeki hedefi taş, mineral ve üç 
boyutlu topografik harita hazırlamakla 
anlam ilişkili.

67. C doğrudur. Hindistanın ay yolculuğundan önce 
yapılanlar ayın belirli bölgelerinde su 
varlığı için dayanak noktaları buldular, 
ifadesi önceki ay yolculuklarında 
donmuş su gibi ifadelerle örtüşüyor.

68. E doğrudur. Hindistan misyonunun çerçevesinde 
uzaya Astronot gönderme 2011 için 
programda değil, ifadesi metindeki 
2011 de aya araç indirme planlanıyor, 
ileriki yıllarda muhtemelen Astronot’ta 
ifadeleri ile uyuşuyor.
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69. D doğrudur. Güneş enerjisi nükleer birleşmenin 
ürünüdür, ifadesi metindeki güneş 
enerjisi güneşin iç kısmında nükleer 
birleşme ile serbest kalan enerjidir, 
ifadesiyle uyuşuyor.

70. B doğrudur. Yeryüzü atmosferi, tüm güneş 
ışınlarının yeryüzüne ulaşmasını 
engelliyor, ifadesi metindeki ışınların 
bir kısmının girişi toz ve somurmayla? 
tutuluyorla benzeşiyor.

71. A doğrudur. Fosil yakıtların bir güneş enerjisi biçimi 
oldukları yönünden bakarak insanlar 
uzun zamandan beri güneş enerjisinden 
yararlanıyorlar, ifadesi metindeki 
fosil yakıtlar değişim geçirmiş güneş 
enerjisini gösterdiği içinle uyuşuyor.

72. C doğrudur. Bugün güneş enerjisinden daha etkin 
yaralanabilmek için yeni yollar aranıyor, 
ifadesi metindeki enerji araştırmasının 
görevi, daha etkin yararlanmak için 
yeni yöntemler aramak, ifadesi ile 
benzeşiyor.

73. B doğrudur. Kış uykusuna yatmayı düşünen bazı 
hayvanlar, yiyecek taşıyıp yığarak 
buna hazırlanıyorlar, ifadesi metindeki 
kış uykusuna hazırlık olarak yiyecek 
depoluyorlar, ifadesine uyuyor.

74. E doğrudur. Hayvanlarda kış uykusuna hazırlık 
yapmayı harekete geçiren hem 
iç hemde dış koşullar var ifadesi, 
metindeki bir yandan iç etmenlerle, 
diğer yandan dış etmenler, hazırlığı 
ortaya çıkarıyor, ifadesi ile uyuşuyor.

75. A doğrudur. Değişik uzunlukta olabilen olabilen kış 
uykusu sırasında, hayvanların soluk ve 
kalp atışı değişiyor, ifadesi metindeki 
kalp atışı yavaşlar, soluk yavaşlar 
ifadeleri ile uyuşuyor.
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76. B doğrudur. Memeli hayvanlar, kış uykusunun 
bitiminde rol oynayan belirli bir yağ 
tabakasına sahiptirler, ifadesi metindeki 
uyanma kahverengi yağ tabakasından 
sıcaklığın salıverilmesi ile mümkün 
oluyorla, benzeşiyor.

77. C doğrudur. Suyun altında nerede bir şey olduğu 
Sonarla saptanabilir, ifadesi metindeki 
su altındaki bir şeyin yerini ve ölçümünü 
yapan alet ifadesi ile uyuşuyor.

78. E doğrudur. Aktif sonarlar, pasif sonarlarda olmayan 
biçimde sinyal yayarlar, ifadesi 
metindeki aktif sonarlar radarlar gibi 
yankı prensibini kullanırlar, pasivler 
sadece nesnelerinkini, ifadesi ile 
örtüşüyor.

79. C doğrudur. Sonar tekniğinde ilerleme çabaları 
soğuk savaşın akışı içinde büyük 
ölçüde oldu, ifadesi metindeki soğuk 
savaş sırasında sonar tekniğinin 
gelişimi için büyük çaba harcandı 
ifadesi ile benzeşiyor.

80. A doğrudur. Suyun altında kullanılan araçlardan 
kaynaklanan tehlike açısından 
Sonar’ler zamanımızda önemli rol 
oynuyor.


