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Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve 
testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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ÖSYM
AÇIKLAMA

1. Bu soru kitapçığındaki test 80 sorudan oluşmaktadır.

2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 
150 dakikadır (2,5 saat).

3. Testteki her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir 
soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru 
yanlış cevaplanmış sayılacaktır.

4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, sil-
me işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız. 

5. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı 
üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alın-
mayacaktır.

6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir 
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ay-
rılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka ka-
pağında belirtilmiştir.
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Bu testte 80 soru vardır.

 1. - 6.  sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz.

1.

2.

3.

Selbstverständlich ist es die Aufgabe einer
pädagogischen Fachkraft dafür Sorge zu tragen,
dass Kinder und Jugendliche keinem besonderen
Unfallrisiko ---- sind.

abgewendet bestimmt verwiesen

aufgehoben ausgesetzt

4.

A) B) C)

D) E)

5.

6.

Diğer sayfaya geçiniz.1

DOĞRU CEVAP: E 
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 7. - 16.  sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Diğer sayfaya geçiniz.2
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Der 1921 in Berlin ---- Produktion-Designer Ken
Adam ---- für die James-Bond-Filme der 60er und
70er Jahre das Innere eines Atomkraftwerks und den
Tresor von Fort Knox nach.

geborene / baute geboren / baut

geborenen / bauen gebar / baut

gebäre / baute

14.

15.

A) B)

C) D)

E)

16.

Diğer sayfaya geçiniz.3

DOĞRU CEVAP: A 
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 17. - 21.  sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük veya
ifadeyi bulunuz.

17.

18.

19.

20.

21.

Diğer sayfaya geçiniz.4
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 22. - 26.  sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük veya
ifadeyi bulunuz.

22.

23.

24.

25.

26.

Diğer sayfaya geçiniz.5
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 27. - 36.  sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Diğer sayfaya geçiniz.6
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33.

34.

Das Spiel ist nicht nur ein wesentlicher Baustein in
der Entwicklung des Menschen zu einer
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit, ----.

denn das Kind braucht das Spielen, um zu lernen,
wobei der Erwachsene sich bei seiner Unterstützung
nach dieser Entwicklung richtet 

sondern auch die freiwillige, lustbetonte und
spannungsreiche Handlung des Spielens, die dem
Vergnügen zu dienen scheint

einerseits fördert die eigenartige und überaus
wirkungsvolle Methode auch zur Bildung und
Entfaltung des Kindes 

sondern ermöglicht durch die daraus resultierende
Sebstbildung ein gutes Fundament für die spätere
Bewältigungen im Leben

sondern wird auch von einem Bewusstsein des
Andersseins gegenüber dem realen Leben begleitet
und ist von Wiederholungen geprägt

35.

36.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.7

DOĞRU CEVAP: D 
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41.

42.

Diğer sayfaya geçiniz.9
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 43. - 46.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

43.

44.

45.

46.

Diğer sayfaya geçiniz.10
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 47. - 50.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

47.

48.

49.

50.

Diğer sayfaya geçiniz.11
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 51. - 54.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

51.

52.

53.

54.

Diğer sayfaya geçiniz.12
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 55. - 58.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

55.

56.

57.

58.

Diğer sayfaya geçiniz.13
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 59. - 62.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

59.

60.

61.

62.

Diğer sayfaya geçiniz.14
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 63. - 67.  sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi
bulunuz.

63.

64.

Diğer sayfaya geçiniz.15
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65. 66.

Diğer sayfaya geçiniz.16
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Frau Yazgan:
 Bisher dürfen in Deutschland Lebensmittel, die

gentechnisch veränderte Organismen enthalten,
nicht auf den Markt kommen.

Frau Okçu:
 Die EU will ihre Richtlinien nun aber aufweichen

und eine Toleranzgrenze von 0,1 Prozent
einführen, was ich auch als verständlich ansehe.

Frau Yazgan:
 Aber Verbraucherschutzvereine sind strikt

dagegen. Sie glauben, dass die Einführung einer
solchen Neuregelung viele Risiken in sich birgt.

Frau Okçu:
 ----

Frau Yazgan:
 Natürlich besteht die Gefahr auch bei traditionell

erzeugten Pflanzen. Diese werden beispielsweise
mit Insektiziden behandelt, die der Gesundheit
schaden können.

Jedoch ist es diesen oft nicht bewusst, dass es
grundsätzlich bei keinem Nahrungsmittel eine absolute
Sicherheit gibt.

Man sollte wenigstens mit einer Kennzeichnung der
Lebensmittel vorwarnen und jeden selbst entscheiden
lassen.

Die negative Grundeinstellung gegenüber der grünen
Gentechnik erstreckt sich auf ganz Europa.

Jedoch sind bei genveränderten Lebensmitteln, immer
noch nicht die Langzeitfolgen bei Menschen erforscht
worden. 

Man sollte in der Öffentlichkeit über die Risiken des
Verzehrs von genveränderten Produkten näher
eingehen.

67.

A)

B)

C)

D)

E)

Globalisierung begann mit der europäischen
Expansion im 15. Jahrhundert und bezeichnet heute
die weltweite Verflechtung vor allem im
wirtschaftlichen Bereich.

Im 15. Jahrhundert begann in Europa eine Expansion,
die den Beginn der Globalisierung markiert, jedoch
wird dieser Begriff heute nicht mehr für das
ökonomische Wachstum verwendet.

Unter Globalisierung versteht man heute die im 15.
Jahrhundert in Europa beginnende ökonomische
Entfaltung, die alle Wirtschaftszweige weltweit in sich
vereint.

Die heutige globale Vernetzung, speziell im Bereich
der Ökonomie, wird mit dem Begriff Globalisierung
erklärt, die im 15. Jahrhundert mit der Ausdehnung
Europas begann.

Eine gewaltige Ausdehnung des europäischen
Einflusses im 15. Jahrhundert war der Auslöser für die
Globalisierung, wie wir sie heute kennen, mit der
Ausnahme der wirtschaftlichen Kooperation.

Globalisierung benennt die aktuelle wirtschaftliche,
weltweite Vernetzung und beruht nicht, wie
fälschlicherweise angenommen, auf der europäischen
Expansionspolitik im 15. Jahrhundert.

 68. - 71.  sorularda, verilen cümleye anlamca en
yakın cümleyi bulunuz.

68.

A)

B)

C)

D)

E)

69.

Diğer sayfaya geçiniz.17

DOĞRU CEVAP: A 

DOĞRU CEVAP: C 
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70. 71.

Diğer sayfaya geçiniz.18
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Die Pyramiden waren Symbole der Größe der darin
begrabenen Pharaonen. So erklärt sich der
Wettstreit um immer höhere, immer gewaltigere
Pyramiden. Der Erbauer der größten, Pharao
Cheops, herrschte um 2500 v.Chr. Er war kaum im
Amt und noch ein junger Mann, als er schon sein
Grabmal planen ließ. ---- Sie wurden vom Steinbruch
zum Nil geschleift und auf Schiffen nach Gizeh
gebracht. Vom Ufer des Nils bis zum geplanten
Standord zur Pyramide musste erst eine Straße
gebaut werden.

Zu dieser Zeit übernahm man die Schrift der Sumerer,
um Handel und Beförderung der Güter organisieren zu
können.

Nur mit der Körperkraft der Bauern, Hebeln und
Seilwinden konnten sie Steinblöcke aufeinander
türmen.

Für die Ausführung seiner Gesetze sorgten Beamte
mit dem Wesir, dem obersten Richter und
Regierungschef, an der Spitze.

Weil es nur Wüstensand gab, mussten die dafür
notwendigen Steinblöcke von weit entfernten
Steinbrüchen herangeschafft werden.

Im Innern der Pyramide lag die Grabkammer für den
Pharao, in der er nach seinem Tod vor allen
möglichen Gefahren geschützt sein sollte.

 72. - 75.  sorularda, boş bırakılan yere, parçada
anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek
cümleyi bulunuz.

72.

A)

B)

C)

D)

E)

73.

Diğer sayfaya geçiniz.19

DOĞRU CEVAP: D 
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74. 75.

Diğer sayfaya geçiniz.20
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(I) Stauseen dienen überwiegend als künstliche Anlage
zur Speicherung von Trinkwasser, Gewinnung von
Elektrizität und zur Bewässerung. (II) Die Beseitigung
chlorierter Kohlenwasserstoffe wie etwa Trichlorethylen,
das als Reinigungsmittel in der Industrie breite
Verwendung findet, bildet ein erhebliches Problem.    
(III) Diese Lösemittel verbleiben in der Umwelt, da sie
aus verunreinigtem Wasser nur schwer zu entfernen
sind. (IV) In der Landwirtschaft verwendete Pestizide,
Herbizide und Düngemittel werden vom Regen in den
Boden eingewaschen und können nach unten in die
Grundwasserleiter einsickern. (V) In einigen
landwirtschaftlich genutzten Gebieten, wo in starkem
Masse Stickstoffdünger zum Einsatz kommt, kann das
Grundwasser hohe Nitratgehalte aufweisen.

I II III IV V

 76. - 80.  sorularda, cümleler sırasıyla
okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.

76.

A) B) C) D) E)

77.

78.

79.

80.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.21

DOĞRU CEVAP: A 
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SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve 
doğacak tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

1. Sınav salonunda saate entegre kamera ile kayıt yapılıyor ise; kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra 
sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, 
fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, her türlü saat ile, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, kulaklık vb. 
her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah vb. teçhizatla; kalem, silgi, 
kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, hesap makinesi, pergel, 
açıölçer, cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Sınava kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, 
anahtar, anahtarlık, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); 
plastik veya camdan yapılmış her türlü güneş gözlüğü ile (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı ulaşım kartı 
vb. kartlarla; yiyecek, içecek (şeffaf pet şişe içerisindeki su hariç) ve diğer tüketim maddeleri ile gelmeleri kesinlikle 
yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı 
geçersiz sayılacaktır. 
Ancak, ÖSYM Başkanlığı tarafından belirlenen Engelli ve Yedek Sınav Evrakı Yönetim Merkezi (YSYM) bina-
larında sınava girecek olan engelli adayların sınava giriş belgelerinde yazılı olan araç gereçler, cihazlar vb. 
yukarıda belirtilen yasakların kapsamı dışında değerlendirilecektir.

3. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 110 ve son 15 dakika içinde 
adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden ta-
mamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. 
Bildirilen sürelere aykırı davranışlardan adayın kendisi sorumludur.

4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.

5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla ya-
kından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.

6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce, 
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların 
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri 
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde 
edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı 
geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğu-
nu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.

8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları 
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak 
bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş 
olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

9. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman sayfaların eksik olup 
olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan 
soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol 
ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.
Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve 
kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız.

10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayı-
nız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.

11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olma-
sı hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk size aittir.

12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.

13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.

14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve sınava giriş belgenizi salon görevli-
lerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız.

15. Sınav süresi salon görevlilerinin “SINAV BAŞLAMIŞTIR” ibaresiyle başlar, “SINAV BİTMİŞTİR” ibaresiyle sona erer.
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