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1. C doğrudur. Rücksicht nehmen auf A … birşeyi 
dikkate almak

2. D doğrudur. Obwohl er sich an Seminaren beteiligt 
hat, …

 Seminerlere katılmasına rağmen, …

3. E doğrudur. einen Vortrag halten, über A … bir konu 
hakkında konferans vermek.

4. B doğrudur. im Falle, dass er sich dafür interessiert, 
… buna ilgi duyması durumunda 
duyuyorsa, …

5. A doğrudur. wenn es nach mir ginge, … bana 
kalırsa, ben olsam, …

6. E doğrudur. wer sich Informationen aneignen will, … 
bilgi edinmek isteyen, kim bilgi edinmek 
istiyorsa, …

7. B doğrudur. um sich mit anderen Menschen zu 
verständigen, …diğer insanlarla 
anlaşmak için, …

8. D doğrudur. Meinungsumfrage: düşünce anketi, 
görüş anketi

9. C doğrudur. sie sind in der Verfassung enthalten 
… Anayasa’da, Anayasa içeriğinde 
vardırlar.

10. E doğrudur. Anababalar, çocuk eğitimini ciddiye 
alıyor.

11. A doğrudur. qwas die Gesundheit angeht … sağlıkla 
ilgili olan.

 Was geht es dich an? … sana ne

12. C doğrudur. Firmen haben mit der Herstellung zu tun 
… Firmaların üretimle ilgisi var, işi var

13. E doğrudur. da Ihr Gehirn darum kümmert, … 
beyniniz bununla ilgilendiği için, …
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14. A doğrudur. die Würde des Menschen ist untastbar 
… insanın onuru dokunulmazdır.

15. C doğrudur. ohne jedes Blutvergießen … her türlü 
kan dökmeksizin...

16. D doğrudur. auf der / Relativpronomen Plattform, 
auf der internationale Institutionen 
Ihre Ideen präsentieren können … 
uluslararası kurumların, üstünde 
görüşlerini sundukları tartışma ortamı.

17. B doğrudur. Gebirge, dessen Hochflächen dünner 
besiedelt sind …Yüksek düzeyleri daha 
az nüfuslu yerleşimleri olan sıradağlar.

18. E doğrudur. soweit es nicht die Recht anderer 
verletzt …

 Diğerlerinin haklarını çiğnemeyene 
kadar, çiğnemediği ölçüde …

19. C doğrudur. die Gemeinschaft … topluluk, birlik eine 
Gemeinschaft von Kaufleuten … bir 
tüccarlar birliği

20. D doğrudur. sich schützen … korunmak mit dem 
Ziel, sich Gegenseitig zu schützen … 
kendilerini karşılıklı koruma hedefi ile 
…

21. E doğrudur. Handelsgüter … ticari mallar 
Handelsgüter waren vor allem, Erz, 
Pelze, …ticari mallar herşeyden önce, 
maden filizi, kürkler, …

22. B doğrudur. aufgrund … dolayısıyla, dayanarak, 
yüzünden aufgrund ihrer 
wirtschaftlichen Wand …ekonomik 
gücüne dayanarak.

23. A doğrudur. jedoch … bununla birlikte, 17. yüzyıla 
kadar varlığını sürdürdü

24. A doğrudur. ve üyelerinin eserlerinde, alman savaş 
sonrası toplumunun ve onun yeni 
tarihine karşın, eleştirisel gerçekliği dile 
getirdiği …
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25. C doğrudur. daha sonra o kendini doğal bilimlere 
adadı ve 1986 yılında, fizikte doktorluğa 
ulaştı.

26. D doğrudur. aynı zamanda, aynı yerde olan, 
birlikteliğe ait olan veya belirli ortak 
özellikleri olan.

27. E doğrudur. düşünce ve tasavvurlarımızın gerçeğe 
uyup uymadığını kontrol etmemiz 
gerekir.

28. B doğrudur. bir grubun ya da toplumun normlarına 
uyum sağlamayan ve bu nedenle de 
onlarla bütünleşmeyen dışlanmış …

29. C doğrudur. küçük bir akarsu olan, ama nehrin 
büyüklüğünde olmayan…

30. A doğrudur. iki kuşak, yeterince anlayış, hoşgörü 
ve sabır ortaya koymazlarsa, sorunlar 
önceden programlanmıştır.

31. D doğrudur. politikanın liberal modelinden başka 
biçimde bu tasarım, öznel eğilim 
ve tercihler politik oluşuma sağlam 
biçimde, bilgi önceden verilmiş 
durumda olduğu noktasından hareket 
ediyor.

32. E doğrudur. içlerinden, dünyanın en iyi 
matematikçilerinden bir kaçının, 
bilim adamlarının, mimarların ve 
heykel traşların çıktığı uygarlıklar, 
imparatorluklar ve devletler.

33. C doğrudur. buna karşın, dilbilimsel yansımada 
ahlaki ifadelerin yapısını araştırır.

34. C doğrudur. insanlarda gerçekten Ahlak mı söz 
konusu yoksa onlarca daha iyi bir 
duygu yetiyor mu?

35. D doğrudur. ödemeyi unuttuğuna kim inanır? Ve 
kadın sadece evine gitmek için oradan 
hızlı koşarak, geçip gitmek mi istiyordu?
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36. C doğrudur. der Verein widmet sich der Erhaltung 
der Pressefreiheit. Dernek, kendini 
basın özgürlüğünü korumaya adıyor.
Das Recht, Informationen frei zu 
sammeln und zuverbreiten. Özgürce 
bilgi toplama ve yayma hakkı.

37. D doğrudur. Aufmerksamkeit auf Probleme lenken 
… dikkati, sorunlara yönlendirmek 
Nicht oder schlecht lösen … iyi ya da 
kötü çözüm.

38. E doğrudur. der untastbare Kern der Verfassung … 
Anayasanın dokunulmaz çekirdeği

39. B doğrudur. weder – noch … ne o, ne o.

 Vorstellungen: fikir, düşünce, tasavvur, 
takdim unhinterfragt: sorgulamaksızın

40. A doğrudur. unter dem Namen „Yeni“ … „yeni“ adı 
altında. Mit Eisenbahnen einrichten 
wollen … demir yolları ile kurmak 
istemek. 

41. C doğrudur. auf die Kraftprobe gehen … güç 
denemesine gitmek Nach der 
Verfassung erforderliche Genehmigung 
…Anayasaya göre gereken izin, onay.

42. D doğrudur. DDR doğumlu J. Guck, 2002 yılında 
Cumhurbaşkanı seçildi, iki Almanya 
birleşmesinden söz eden metinle tam 
örtüşmüyor.

43. E doğrudur. „Genç imparatorda, imparatorluğun 
yönetimi için bilgi ve süreklilik eksikti.“ 
Başbakan Bismarck’ı anlatan metinle 
uyuşmuyor.

44. A doğrudur. Gençlerde, kendi düşüncelerini 
geliştirme ve gerçekleştirmeye hazır 
olma ve dileği yalnızca gençlerde var.
Yurttaş girişimini anlatan metne tam 
uyuşmuyor. Yurttaş girişimi, her yaşta 
insanların genel girişimidir.
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45. C doğrudur. Bu tanıma göre kötümserlik, birinin en 
kötüyü ya da bir şeyin sadece kötü 
yönlerini gördüğü, yaşam biçimine ya 
da düşünce biçimine tavrı, tutumudur. 
Habermas’ın insanın genel tutumundan 
söz eden metne, yalnızca kötümserlik 
tanımı pek uymuyor.

46. B doğrudur. „Goethe Enstitüsünün temel 
görevleri, dış ülkelerde Alman dilinin 
geliştirilmesi ve uluslararası işbirliğinin 
desteklenmesidir“, ifadesi, Goethe’nin 
yaşamını, yapıtlarını anlatan metinle 
örtüşmüyor.

47. E doğrudur. Ankaranın tarihinden söz eden metine, 
Bizanslılar, Araplar, Haçlı şövalyeleri, 
Selçuklular ve Moğollar. 1414 yılında 
Ankara yine Osmanlıların, ifadesi 
uygun.

48. C doğrudur. Sosyal davranış, dıştan davranışı 
konu alan metne, dini davranış, ancak 
örneğin yalnız yapılan dua onlardan 
değildir, ifadesi, metnin geneliyle 
örtüşüyor.

49. D doğrudur. eğitim tarzını konu alan metin ile 
„Nesnelliğin, kaygının, yürekliliğin, 
iyiliğin veya deneysel araştırmanın 
eğitim tarzı“ ifadesi.

50. B doğrudur. O, roma ve yunan kültürüne göre 
yönlenmiş olan Avrupadaki bir düşünce 
akımıdır, ifadesi, tanımla başlayıp 
tarihsel kökenlerinden söz eden metne 
uygundur.

51. A doğrudur. Almanya’da turizmden söz eden metin 
ile örtüşen ifade, „En sevilen seyahat 
hedefi, uzun zamandan beri tüm 
gecelemelerin yaklaşık yüzde 21 ile 
Bowyera’dır.

52. C doğrudur. bu tam anlamıyla bir şeylerin kara 
görüşü, olumsuz bakış, konuşma ile 
örtüşüyor.
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53. D doğrudur. bunun kökeninde yatan ne acaba? 
Ne tarafından buna neden olunuyor 
acaba?

54. B doğrudur. Gelecek yıllarda bu nasıl sürecek? Artık 
yeni fikirleriniz var mı?

55. E doğrudur. Üniversitede ne okuyacağını artık 
düşündün mü?

56. A doğrudur. Siz haklısınız. Gerçekten biraz 
etkilendim.

57. A doğrudur. Çocukara bilgi aktaran ve onları eğiten, 
kurumlarca destek için Afganistana 
gitti.

58. C doğrudur. Bayan Nölle, giyim konusunda ima 
aldığı için.

59. B doğrudur. Halı imzalı bitki yetiştirme ve hayvan 
yetiştirmecilikten yaşamlarını 
sürdürüyorlar.

60. E doğrudur. Hamburg’lu 90 yaşındaki yaşlı bayanın 
temsil ettiği düşünce.

61. A doğrudur. buna karşın, bilimsel araştırmacılar 
da bilgisayar programları yardımıyla 
oynanan oyunlarla uğraşıyorlar.

62. B doğrudur. Kendilerine akademik ünvan verilmiş 
olan iki bay.

63. D doğrudur. Profesör … olduğunu bilmek istiyor.

64. E doğrudur. ilgililerin bilgisayar … oyunları ile ilgili 
tam sorumlulukla davranabilmelerini … 
destekemek istediğini.

65. C doğrudur. insanın nasıl düşündüğü ve 
davrandığıyla uğraşmak suretiyle ve 
bilimsel olarak yaşamın anlam ve 
amacını 

 Araştırmak suretiyle … en tanınıyordu.
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66. D doğrudur. denetleyerek ve katı hüküm vererek, 
toplumla ilgili bağlantılar ve gerçeklere 
bir açıklama bulma, …

67. A doğrudur. sosyal, hukuki ve ekonomik 
bağımlılıktan kurtulmaya katkısı olmaya 
… ulaşmak istiyor.

68. E doğrudur. insanlığı, çok bilmedikleri ve 
anlamadıkları bir şey hakkında katı 
düşüncelerden kurtarması gereken 
akla güvenilebileceği kanıları artık yok.

69. D doğrudur. kendine, diğerleri arasında Dünya Anti-
Doping-Ajansının verilerini hedef olarak 
koydu.

70. E doğrudur. Tenis oyuncularının kural ve normlardan 
sapan, izin edindikleri … biliyor. 

71. C doğrudur. bizim tam planlanmış işimiz, projemiz 
kararlı ve kişisel olarak temiz spor ve 
hakça oyun için destek veren,davranış 
gösteren imanların bir araya gelmesini 
sağladı.

72. D doğrudur. şu anda var olan Dünya Anti Doping 
Ajansının, şu anda var olan Anti-
Doping-Sistemini, herşeyin daha iyi 
olacağı biçimde değiştirmeye niyetliyiz.

73. A doğrudur. uzun süreli tedavinin etkisi, yalnızca 
nesnel v uygulanabilir gerçeklere 
dayanan, araştırma yoluyla saptanabilir 
olup olmadığı konusunda kuşkulu.

74. D doğrudur. tek tek tedavi okullarının kendine özgü 
soru biçimi ve türü var.

75. C doğrudur. alışılmış başarı ölçüleri ve değişim 
ölçüleri, sonucun saptanması için yarar 
sağlamaz.

76. B doğrudur. sürekli düzelme ve gelişme konusunda 
karar verilebilsin diye, değerlendirilsin 
diye.
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77. A doğrudur. Üniversitede yüksek öğrenim için ön 
koşul olan bir lisede bitirme sınavını 
vermesine gerek yok.

78. C doğrudur. alınan yüksek öğrenim harçlarını, 
faizleriyle geri ödemek zorundalar.

79. D doğrudur. çalışmalarını yazarlar, staj yaparlar ya 
da para kazanırlar.

80. E doğrudur. Bachelor ya da Master yapabilir ya da 
iyiler ise, Doktor ünvanı edinebilirler.


