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2015-YDS Sonbahar/ALMANCA ALMANCA TESTİ

Bu testte 80 soru vardır.

Während die meisten Menschen vergleichsweise
problemlos ihren Alltag meistern, müssen manche
von uns mit schweren ---- leben, wie etwa mit
körperlichen Behinderungen.

Herablassungen Versäumnissen

Beeinträchtigungen Unaufrichtigkeiten

Entartungen

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

1.

A) B)

C) D)

E)

2.

3.

4.

5.

6.

Diğer sayfaya geçiniz.1

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

7.

8.

9.

---- in der Renaissance die üblichen, starken
Farbkontraste pastelligen Farben wichen, wurden
sie im Klassizismus auf Grautöne beschränkt.

Dass Während Jeher

Sobald Wieweit

10.

A) B) C)

D) E)

11.

12.

13.

Diğer sayfaya geçiniz.2

DOĞRU CEVAP: B 
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14.

15.

16.

Diğer sayfaya geçiniz.3
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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.

Während 3500 v. Chr. die Sumerer in Mesopotamien
eine Schrift entwickelten, ----.

handelt es sich bei Hieroglyphen um Schriftzeichen
mit sehr bildhaftem Charakter

enthielten sie anstelle mehrerer hundert Wort- und
Silbenzeichen nur 22 Zeichen für einzelne Laute 

lebten die Menschen in Europa noch als Bauern und
verrichteten ihre Arbeiten mit Steinwerkzeugen

verwendeten sie eine Bautechnik, die heute von
Archäologen nicht ganz nachvollzogen werden kann

lassen sich beide Entwicklungen einfach miteinander
vereinbaren 

29.

A)

B)

C)

D)

E)

30.

31.

Diğer sayfaya geçiniz.6

DOĞRU CEVAP: C 
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32.

33.

34.

35.

36.

Diğer sayfaya geçiniz.7
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 37. - 42.  sorularda, verilen Almanca cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi, Türkçe cümleye
anlamca en yakın Almanca cümleyi bulunuz.

37.

38.

39.

40.

Diğer sayfaya geçiniz.8
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Taş Devri insanlarının, bir sürüdeki hayvan sayısını
belirleyebilmek için taşlara veya kile çizdikleri basit
işaretleri kullandıkları varsayılıyor.

Man nimmt an, dass Steinzeitmenschen einfache
Zeichen verwendeten, die sie in Steine oder Ton
ritzten, um die Anzahl von Tieren in einer Herde
festzuhalten.

Man kam zu der Erkenntnis, dass Steinzeitmenschen
dazu fähig waren, die Anzahl von Tieren in einer
Herde mit auf Steine oder Ton geritzten Zeichen zu
bestimmen.

Die Annahme, dass die auf Steine oder Ton geritzten
einfachen Zeichen zur Festlegung der Anzahl von
Tieren in einer Herde von Steinzeitmenschen
stammen, hat sich bestätigt.

Um die Tiere in einer Herde zählen zu können,
benutzten Steinzeitmenschen wahrscheinlich Steine
oder Ton, auf die sie verschiedene Zeichen ritzten.

Steinzeitmenschen waren in der Lage, Tiere in Herden
zu halten, deren Anzahl sie mit auf Steine oder Ton
geritzten Zeichen festhielten, was sich erst vor kurzem
herausgestellt hatte.

41.

A)

B)

C)

D)

E)

42.

Diğer sayfaya geçiniz.9

DOĞRU CEVAP: A 
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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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Süleyman:
 Hat dein Vater noch die Hühnerfarm draußen vor

der Stadt?

Şerife:
 Ja, noch - aber die Arbeit geht nicht mehr so gut,

weil die Fördergelder vom Staat nicht mehr so
hoch sind.

Süleyman:
 Wie? Der Stadt fördert die Produktion von Eiern?

Ich dachte, dass das Ei als Nahrungsmittel nicht
gefördert werden muss.

Şerife:
 Nun, doch - in der Käfighaltung kostet ein Ei 7ct

und in freier Zucht 20ct. Im Supermarkt wird es
dann in etwa für 32ct verkauft.

Süleyman:
 ----

Da bleibt nicht viel übrig, und wenn, dann lohnt es sich
wirklich nur in einer Massenproduktion.

Angesichts der Probleme würde ich versuchen die
Milchproduktion zu verringern, um Gewinn zu machen.

Aber in vielen europäischen Staaten hat sich die
Landwirtschaft dementsprechend stark verändert.

So große Defizite können nicht toleriert werden, wenn
der Begriff Gemeinschaft noch einen Sinn haben soll.

Wenn man die Wettbewerbsbedingungen verbessern
will, muss man eben handeln, sonst fällt man zurück.

 63. - 67.  sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi
bulunuz.

63.

A)

B)

C)

D)

E)

64.

Diğer sayfaya geçiniz.15

DOĞRU CEVAP: A 
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65. 66.

Diğer sayfaya geçiniz.16
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67.

Die Vertreter des Idealismus behaupten, dass
Inhalte von Erfahrungen nicht auf Reize
zurückzuführen sind.

Reize sind ein Abbild der Erfahrungen und werden auf
den Idealzustand zurückgebracht, was von Idealisten
behauptet wird.

Die Fans der idealistischen Theorie erklären, dass ihre
Resultate durch die Anregungen verschiedener
Vertreter entstehen.

Erkenntnisse und deren Wirkungen entstehen laut den
Befürwortern des Idealismus nicht durch
Stimulationen.

Es ist die Erfahrung durch Reize, die eine
Entscheidung von Inhalten und Wirkungen mit sich
bringt.

Die Rückführung von stimulierten Reizen ist auch ein
Anreiz für die Entwicklung von Erfahrungen im
Idealismus.

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

68.

A)

B)

C)

D)

E)

69.

Diğer sayfaya geçiniz.17

DOĞRU CEVAP: C 
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70.

71.

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

72.

Diğer sayfaya geçiniz.18
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73. 74.

Diğer sayfaya geçiniz.19
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Im Buddhismus stellen Gewaltverzicht und
Friedfertigkeit die höchsten Ideale dar.
---- Meditation und ein guter, den Geboten des
Buddhismus folgender Lebenswandel sind die
Voraussetzung für die Erlangung der Erleuchtung
und den Eingang ins Nirwana. Im Nirwana verlischt
nach buddhistischer Überzeugung die eigene
Persöhnlichkeit und geht in der völligen, seligen
Ruhe des Nichts auf. Von China aus erreichte der
Buddhismus auch die nachbarländer Korea und
Japan. Heute erfreut er sich wachsender Beliebheit
auch in Europa und den USA.

Die Tötung von Lebewesen ist verboten, weshalb die
meisten Anhänger Vegetarier sind.

Dennoch konnte sich die Demokratie im Abendland im
Lauf der Jahrhunderte durchsetzen.

Denn dann gibt es niemanden, der den Familienahnen
Opfer darbringen kann.

Berichte trafen ein, wonach urplötzlich aus dem Osten
ein völlig unbekanntes Volk einbrach.

Das führte immer wieder zum Streit zwischen beiden
Gewalten.

75.

A)

B)

C)

D)

E)

(I) Die europäischen Sprachen zeigen eine
außerordentliche Vielfalt, wobei ihre griechischen,
lateinischen, und germanischen Wurzeln deutlich
erkennbar sind. (II) Wiederholt setzte sich in der
europäischen Geschichte eine Sprache als wichtigstes
Verständigungsmittel der gebildeten Schichten durch:
Griechisch in der Antike, Latein im Mittelater,
Französisch im 18. Jahrhundert und heute
wahrscheinlich Englisch. (III) Dass die Schrift aus dem
Vorderen Orient nach Europa gelangte und das
Alphabet von den Phöniziern eingeführt wurde, ist heute
wissenschaftlich unbestritten, aber die genauen
Ursprünge der europäischen Sprachen sind nicht
bekannt. (IV) Die Übersetzungen, die eine volkstümliche
Sprache verwendeten, kündigten den Durchbruch eines
neues Bewusstseins an. (V) Sie könnten sich aus dem
klassischen Sanskrit entwickelt haben.

I II III IV V

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

76.

77.

A) B) C) D) E)

78.

Diğer sayfaya geçiniz.20

DOĞRU CEVAP: A 

DOĞRU CEVAP: D 
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79.

80.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.21

 

 

 



SINAVDA UYULACAK KURALLAR

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 (2,5 saat). Sınav başladıktan sonra ilk 110 ve son 15 
dakika içinde adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav 
bitmeden tamamlarsanız 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.

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.

 

 

 


