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1. D doğrudur. zum Wandel einen Beitrag leisten

 Gelişime katkıda bulunmak

2. A doğrudur. Echte Amstdelikte können nur von 
Beamten begangen werden.

 Gerçek memur suçları yalnızca 
memurlar tarafından işlenebilir.

3. E doğrudur. Bauten aus handgeformten, ……. 
Lehmziegeln.

 Elle biçimlendirilmiş tuğlalardan evler…

4. C doğrudur. aufgrund richterlicher Anordnung.

 Hakim talimatına dayanarak.

5. A doğrudur. sich ihr gegenüber im Ton vergreifen.

 Ona karşı sesli saldırmak.

6. E doğrudur. eine genetisch verankarte Fähigkeit.

 Genetik yerleşmiş bir yetenek.

7. B doğrudur. …bedarf einer Zweidrittelmehrheit.

 Üçte ikilik bir çoğunluğa ihtiyaç var.

8. D doğrudur. demzufolge

 Bunu izler biçimde.

9. E doğrudur. kommt…vor

 Görünüyor, oluyor.

10. C doğrudur. worauf von Vorstöβen absahen.

 İlerlemelerini öngördükleri gibi.

11. A doğrudur. während sie einen deutschen Pass 
besitzen.

 Onlar alman pasaportuna sahipken.

12. D doğrudur. wobei es sich über Normen und 
Gesetze regelt.

 Bu arada o kendini yasa ve kurallar 
üzerinden düzenler.
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13. A doğrudur. samt der dazu nötigen Infrastruktur.

 Bunun için gerekli alt yapı ile birlikte.

14. B doğrudur. binnen fünf Tagen.

 Beş gün içinde.

15. E doğrudur. es sei denn, dass die Stimme des 
Vorsitzenden entscheidet.

 Meğer ki başkanın oyu kararı vermesin.

16. D doğrudur. den Sitten zuwieder

 Törelere aykırı.

17. B doğrudur. nebst ihren Anhängen.

 Ekleri ile birlikte.

18. C doğrudur. einen anderen Inhalt, als tatsächlich 
darin enthalten ist.

 Gerçekten içinde içerdiğinden başka 
içeriki.

19. A doğrudur. sie ziehen in die Fremde.

 Onlar yabancı ülkelere gidiyorlar.

20. E doğrudur. so hoch wie zuletzt in den 1950ern.

 Son olarak 1950’lerdeki kadar yüksek.

21. E doğrudur. Allerdings kamen 100.000 Deutsche 
zurück

 ---- 100.000 Alman geri geldi.

22. A doğrudur. Die Zuwanderung verharrt auf 
niederigem Niveau.

 Göç düşük düzeyde kaldı.

23. D doğrudur. Menschen, von denen 574.752 
Ausländer waren.

 574.752'si yabancı olan insanlar.

24. E doğrudur. Dünya pazarı ekonomik kurumsal 
olarak uluslararası ticareti yapılan 
malların kendilerinde el değiştirdiği 
pazarlardır.
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25. B doğrudur. Arma, görünme ve içermeleriyle arma 
bilimin uğraştığı mühür gibi görsel 
algılama göstergesidir.

26. C doğrudur. Onların kural olarak temel maaş ve 
ücret gelirleri olan bağımsız memur 
olacakları biçiminde, icra memurlarının 
hizmet ilişkileri Almanya’da eyaletlere 
özgü düzenlenmiştir.

27. E doğrudur. ABD‘de eyaletin yürütme gücü 
aynı zamanda devlet başkanı, 
hükümet başkanı ve silahlı 
kuvvetlerin başkomutanı olan 
cumhurbaşkanındadır.

28. D doğrudur. Modern, trafiğe uygun bir tünelin 
diğerlerinin yanı sıra uygun? 
biçimde havalandırılması gerçekliği? 
Konusunda uzmanlar birleşiyorlar.

29. B doğrudur. Yenilikçi beslenme kavramından, 1890 
yılı dolayında Almanya’da İsviçre’de 
ruhsal hareket olarak temellendirilen 
yaşam biçiminden kaynaklanan bir 
beslenme biçimi anlaşılır.

30. E doğrudur. Eğilim sport türleri her şeyden önce, 
onların yeni spor aletleriyle yeni 
hareket biçimleri yaratmaları yönüyle 
belirlenmiş olmalıdır.

31. A doğrudur. Sık aktarılan bir görüşe göre, tarih, 
içinde kültürün hesaplaştığı bir 
düşünsel biçimdir.

32. D doğrudur. Yasal sosyal sigortaların Almanya’da 
uygulanması ile Avrupa’da kesin 
yoksulluk geriledi, buna karşın toplum 
sorun olarak göreceği yoksulluk kaldı.

33. B doğrudur. Derin psikolojisinin temel görüşü, 
ulaşılması eğitimle uygunlaştırılabilen 
veya engellenebilen belirli, 
sınırlanabilen aşamalarda çocukluğun 
akışıdır.
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34. E doğrudur. .....orta çağda dinamik bilinç yada soy 
toplumu oluşturma istencini…

35. C doğrudur. Çalışanların süren fiyat düzeyini 
yalnızca tam olmayan biçimde 
algılamaları temelinde yatıyor.

36. A doğrudur. …..isteyen her aday, .. dil öğrenmiş 
olduğunu kanıtlamak için… temel 
olarak bu şıkta.

37. E doğrudur. …en çok iki ay için vizesiz giriş 
yapabilmektedir ifadesi esasen 
doğrudur.

38. B doğrudur. …..bir bakanlık sorumluyken,…her 
eyalette..ilgilenen bir bakan vardır 
ifadesi doğruluğunun göstergesidir.

39. C doğrudur. sowohl an der Höhe wie auch am 
Entwicklungsstand.

 Hem…..yüksekliği hemde gelişme 
durumu, bu seçenekte var.

40. A doğrudur. …belli bir süre için vergilerin 
düşürülmesi, oto sanayinde belirgin bir 
canlanmaya yol açtı, bu seçenekte var.

41. E doğrudur. Ekonomi uzmanlarının son 
araştırmalarına göre bu seçenekte var.

42. D doğrudur. Bu mallar, ancak değerlendirilebilir 
ise varlık olarak geçerlidirler, ifadesi 
metindeki para getirmeye yarayan, 
ardından geçerli tek değer ölçüsü para 
ile uyuşuyor.

43. E doğrudur. O burada tüm hukuk işlemi taraflarına 
yansız danışmanlık yapmalıdır, 
metindeki kamu makamının bağımsız 
taşıyıcısı ile uyuşuyor.

44. C doğrudur. Sanayi devrimi ile iş tüm toplumsal 
temel oldu, ifadesi metindeki bugün 
iş toplumsal davranışın ardından soru 
olmayan önkoşulu ile uyuşuyor.
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45. A doğrudur. O andaki güncel düzenleme, ne zaman 
başlayacağını buna bağlı ne zaman 
biteceğini saptar, ifadesi metindeki 
bununla ilişkili yaz zamanı son pazar 
günü başlar ve ekim ayının son pazar 
günü biter ifadesi ile uyuşuyor.

46. D doğrudur. Bu oluşum ailede ve resmi eğitim ve 
öğretimde oluyor, ifadesi bir gencin 
eğitiminde kişisel yetenekler dikkate 
alınmalıdır sonrasına uygun düşüyor.

47. B doğrudur. Bu gün öğleden sonra bir firmada 
görüşmem var çok heyecanlıyım 
ifadesi, konuşmada ardından sizin 
için iyi olmasını dilerim, konuşmada 
işvereninizle tanışacaksınız uyuşuyor.

48. A doğrudur. Burada fark olduğunu bilmiyordum. 
Bunu bana açıklayabilirmisiniz? ifadesi 
konuşmada kadın hareketi, eşitlik ve 
eşitleme düşüncelerinimi soruyorsunuz, 
ardından severek kadın eşitliğinden 
anlaşılan…ifadeleri ile örtüşüyor.

49. E doğrudur. Hayır, onlarda bedensel hareketler 
söz konusu değil. Bu kavramda 
sözler kastediliyor, ifadelerinden önce 
Bedendili mi kastediliyor? sonrasında 
sözcüklerde neyi kastediyorsunuz? Bu 
seçeneğin doğruluğunu gösteriyor.

50. B doğrudur. Öğrenme engellilerin çok saldırgan 
ve sıkça ceza suçu işler olduklarını 
duydum, ifadesinin ardından doğru 
değil, onlarla sorunum olmadı uyuşuyor.

51. C doğrudur. Biliyorum. Ama bir tasavvur nedir? 
ifadesinin öncesinde fark, anı, 
geçmiştekini anımsama ve sonrasında 
bilinçteki gerçek olmayan resimler, 
doğruluğunun göstergesi.

52. B doğrudur. Uygun izin almaksızın, malların ithalat ve 
ihracatını denetleme yetkisi yok, ifadesi 
hukuksal açıdan taşınır ve taşınmaz 
malları anlatan metne uymuyor.
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53. E doğrudur. O eğitime destek yanında bu bölgelerde 
insan haklarının korunması ile ilgili ifadesi 
suni? dili konu alan metine uymuyor.

54. A doğrudur. Süreçte değişmeyen nüfus durumu 
bugün yalnızca nüfus tükenmesine 
geçişe kadar geçiş evresi olarak 
rastlanılabilir, ifadesi ulusal azınlık 
tanımı, durumu konulu metine uymuyor.

55. E doğrudur. Katkı payı ödemelerinin yapılmaması 
nedeniyle bir zarar karşılanması veya 
tazminat hakkına sahip değil, ifadesi 
araba hırsızlığı, tipi v.s hakkındaki 
metne uymuyor.

56. D doğrudur. O bunu, değişik yaş basamaklarında 
yaşanabilecek ömürlük bir olgu 
olarak tanımlıyor, yabancıların eğitsel 
konusunda söz eden metine uymuyor.

57. A doğrudur. Antik sanata ve kültüre alkışlı? 
Beğenmeli dikkat çekme önce İtalya’da 
görüldü ve sonra Avrupa alanına 
yayıldı, ifadesi metindeki antik sanat ve 
kültüre ilgisi ile uyuşuyor.

58. C doğrudur. 16. yüzyılda Avrupa’ da çeşitli yaşam 
alanlarına yayılan değişiklikler oldu, 
metindeki bu zamanda derin sosyal, 
politik, ekonomik, kültürel ve düşünsel 
değişiklikler görüldü ile benzeşiyor.

59. B doğrudur. Ortaçağ toplumunda ekonomi temel 
olarak tarıma yönelmişti, ifadesi 
metindeki ortaçağın feodal yapılı, 
tarımsal yapılı ekonomisi ile uyuşuyor.

60. E doğrudur. Sanatçılar ve aydınlar toplumsal yapının 
değişmesine katkıda bulundular, ifadesi 
metindeki aydın ve sanatçıların etkin 
payı ifadesi ile uyuşuyor.

61. B doğrudur. İkinci Dünya Savaşı, etkileri yalnızca 
Almanya’da? kısıtlı kalmayan bir savaş 
olayıydı, ifadesi metindeki II. Dünya 
Savaşı global savaş çözümlemesi gibi 
ifadelerle uyuşuyor.
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62. D doğrudur. Savaş olaylarında kurban olan, 
insanlardan 20 ila 30 milyonu askere 
ait değildi, ifadesi metindeki 60 milyon 
insan öldü bunun 20 ila 30 milyonu 
sivildi ile uyuşuyor.

63. D doğrudur. II. Dünya savaşındaki çatışmalar 1 Eylül 
1939 da karada, havada ve denizde de 
oluyordu, ifadesi tarihin en büyük kara, 
hava ve deniz savaşları ile uyuşuyor.

64. B doğrudur. II. Dünya Savaşı akışında milyonlarca 
insan kaçışa zorlandı, ifadesi metindeki 
yaklaşık 20 milyon insan kaçtı, sürüldü 
ya da zorla çalıştı ile uyuşuyor.

65. E doğrudur. İtalyanca, Faransızca ve İspanyolca 
gibi aynı kökene sahip dildir, ifadesi 
metindeki Portekizce, İspanyolca 
ve Fransızca gibi konuşulan sade 
Latincenin altsoyadır, ifadesi ile 
uyuşuyor.

66. C doğrudur. İtalyanca anlaşanların önemli bir 
bölümü, diğerleri yanında ABD’de de 
oturuyor, ifadesi metindeki büyük sayı 
ABD’de ….?? uyuşuyor.

67. E doğrudur. İtalyanca lehçeleri çok fazla deyim 
dolu söz varlığına sahip olmaları ile 
tanınıyor, ifadesi metindeki ….sayısız, 
renkli deyimlerle meşhur uyuşuyor.

68. A doğrudur. Herşehrin konuşulan İtalyancasının 
birbirinden farklı olduğu kanısında 
olan dilbilimciler var, ifadesi her 
İtalyan kentinde başka bir İtalyan ca 
konuşulduğunu saptıyorlar.

69. C doğrudur. Okur yazar olmayan olarak kendini 
yazılı ifade edemeyen ve yazının 
anlamını çözemeyen kişiler gösterilir, 
ifadesi metindeki yazma okuma 
bilmeyen kişi ile uyuşuyor.
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70. E doğrudur. 1990 yılında UNESCO tarafından 
saptanan durumda ilgili okuma 
yazma bilmeyenlerin sayısının biraz 
azaldığından yolu çıkılabilir, metindeki, 
okur yazar olmayanların hafif bir 
gerilemesi ile uyuşuyor.

71. B doğrudur. Okur yazar olmama konusu için en 
yeni sormacalara? göre okuma yazma 
bilmeyen yetişkinlerin yüzde 65’i kadın, 
ifadesi metindeki 587 milyon yani yüzde 
altmış beşi kadın uyuşuyor.

72. A doğrudur. Çocukların hemen hemen tüm 
bölgelerde çocukların anne babalardan 
fazla okul eğitimi alması, okur yazar 
olmayanların sayısının azalmasına 
katkı sağlıyor, ifadesi genç kuşak 
her yerde anne babadan fazla okul 
eğitiminden….. ifadesi ile uyuşuyor.

73. D doğrudur. Konut tasarrufunun da dahil olduğu 
meselelerde ki sorunlar değişik 
alanların sayısal yöntemleriyle 
uzmanlarca bildirilmektedir, ifadesi 
metindeki sigorta, konut tasarrufu, 
anapara sorunları işleyen uzman 
ifadesi ile benzeşiyor.

74. C doğrudur. verilen çözüm konularında hukuki açılar 
da düşünmekle yükümlüdür.

75. C doğrudur. Kendilerinde matematik ve statistike 
dönülen ekonomik olgular bir uzmanın 
görev alanlarındandır, ifadesi metindeki 
risklerin değerlendirilmesi ve tahmini? 
uzman çalışması, ifadesi ile benzeşiyor.

76. E doğrudur. Uzmanlar resmi dairelerde istihdam 
edilebilir, ama serbest meslek olarakda 
çalışma olanakları vardır, metindeki 
uzmanlar sigortacılarda ama devlet 
dairelerinde de….. çalışırlar ifadesi ile 
benzeşiyor.
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77. C doğrudur. Diğerlerinden başka kültürel art alana 
sahip olanlar "yabancı" diye algılanır, 
ifadesi metindeki kültür köken ve dil 
olarak yabancı ifadeleriyle benzeşiyor.

78. A doğrudur. Kırsal toplum üyeleri yabancı insanlara 
karşı açık yürekli değillerdir, ifadesi 
metindeki yabancılara karşı olumsuz 
tavırlıdırlar, ifadesi ile benzeşiyor.

79. B doğrudur. Ekonomik ilişkilerin dayandığı 
kültürlerde yabancılara karşı oran 
olarak daha az ön yargı vardır, 
ifadesi metindeki ticari kültürü olanlar 
buna karşın önyargısız az ifadesi ile 
benzeşiyor.

80. D doğrudur. Toplumda çeşitlilik ne kadar büyükse, 
kollektif mesafe o kadar belirgindir, 
ifadesi metindeki yavaş, sosyal değişim 
yabancı korkusunu geliştirirle uyuşuyor.


