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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.

AÇIKLAMA
1. Bu kitapçıkta Alan Bilgisi ve Alan Eğitimi Testi
bulunmaktadır.
2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi
75 dakikadır (1 saat, 15 dakika).

5. Bu testler puanlanırken her bölümde doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının
dörtte biri çıkarılacak ve kalan sayı o bölümle ilgili
ham puanınız olacaktır.

3. Bu kitapçıktaki testlerde yer alan her sorunun sadece bir
doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.

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

4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

2015-ÖABT/ALM

ALMANCA

Bu testte 50 soru vardır.

1.

3.

2.

4.

5.

1

Diğer sayfaya geçiniz.
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6.

8.

In welchem der folgenden Sätze ist die Zeitform
Futur II gebraucht?
A) Bis Sonnabend wird er sich das Buch kaufen.
B) Das Buch wird bis Sonnabend gekauft werden.
C) Bis Sonnabend wird er sich das Buch gekauft haben.
D) Bis Sonnabend wurde das Buch gekauft.
E) Bis Sonnabend kann das Buch gekauft werden.

SY
M

DOĞRU CEVAP: C

7.

9.

In welchem der folgenden Sätze gibt es einen
Rechtschreibfehler?

A) Motorische Prozesse sind notwendig, um das
Gedachte und sprachlich Geformte festzuhalten und
mithilfe eines Schreibgeräts aufzuschreiben.
B) Wie die grafische Darstellung gut sichtbar macht,
folgen die Teilprozesse des Schreibens nicht linear
aufeinander, sondern spielen im Prozess der
Textproduktion vielfältig zusammen.
C) Je weniger das erforderliche Bewegungsprogramm
automatisiert ist, umso mehr Aufmerksamkeit fordert
die motorische Schreibhandlung.
D) Eine Schlüsselrolle im gesamten Schreibprozess
kommt den vielfältigen Formen des Überarbeitens zu,
die im Modell als redigierende Tätigkeiten bezeichnet
werden.
E) Überarbeitungsprozesse setzen jedoch nicht erst dann
ein, wenn ein ausgearbeiteter Text vorliegt, sondern
begleiten den Schreibprozess als Ganzen.

Ö

Bu soru, Bilim Kurulunun tavsiyesi
üzerine ÖSYM Yönetim Kurulu
tarafından iptal edilmiştir.
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Diğer sayfaya geçiniz.
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10.

13.

11.

14.

12. Die Tier- und Pflanzenbilder Albrecht Dürers, des
berühmten Nürnberger Malers und Bildhauers, zeichnen
sich durch sehr genaue Detailarbeit aus.
Wie wird der unterstrichene Satzteil genannt?
A) Objekt

B) Relativsatz

C) Vergleichssatz

D) Apposition

E) Prädikat
DOĞRU CEVAP: D
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Diğer sayfaya geçiniz.
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17.

15.

18.

16. Albert Einstein war häufig so von dem Thema der
Relativitätstheorie gefesselt, dass er des Öfteren
vergaß, in welch schwierigem geschichtlichem Umfeld
er lebte.
Welche Aussage entspricht dem unterstrichenen
Satzteil?
A) Die Relativitätstheorie wurde erstmals von Einstein in
Frage gestellt.
B) Einstein löste sich vom Thema, weil er in einer
problematischen Zeit lebte.
C) Die Angelegenheit war durchschaubar und ließ ihm
genug Zeit für seine Umgebung.
D) Die Thematik nahm Einstein komplett in Anspruch, er
konnte an nichts anderes denken.
E) Das Thema wurde auch nach Einstein immer wieder
von neuem aufgegriffen.
DOĞRU CEVAP: D

4

Diğer sayfaya geçiniz.
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19.

21.

20.

22.
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Diğer sayfaya geçiniz.
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23.

25.

24.
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Diğer sayfaya geçiniz.
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26. Ein linguistischer Ansatz brachte eine große Wende zur
modernen Linguistik im 20. Jahrhundert. Er basiert vor
allem auf dem Zeichenbegriff, auf der Struktur des
Sprachsystems aus Elementen und Regeln sowie auf
dem Prinzip der Synchronie gegenüber der früheren
historischen Orientierung.

28.

Welcher linguistische Ansatz wird im obigen Absatz
definiert?
A) Strukturalismus
B) Generative Grammatik
C) Dependenz Grammatik
D) Germanistik

29.

E) Traditionelle Grammatik
DOĞRU CEVAP: A

27.

30.

7

Diğer sayfaya geçiniz.
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31.

33.

32.

34.

8

Diğer sayfaya geçiniz.
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35. Bezeichnung der Epoche ist aus Baukunst und Malerei
auf Literatur übertragen, wo sie den Spätstil des
Barocks bezeichnet (1730-1750); diese Epoche gilt als
graziös heitere, frivol galante, dekorativ zierliche
Gesellschaftsdichtung, die, aus Frankreich
übernommen, in Wielands leichthändig Sinnlichkeit und
Vernunft verbindenden Dichtungen ihren Höhepunkt
fand.

37.

Welche der folgenden Epochen wird im obigen
Absatz beschrieben?
A) Rokoko

B) Romantik

C) Aufklärung

D) Spätbarock
E) Symbolismus
38.

Bu soru, Bilim Kurulunun tavsiyesi
üzerine ÖSYM Yönetim Kurulu
tarafından iptal edilmiştir.

36.

39.

9

Diğer sayfaya geçiniz.
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40.

43.

41.

44.

42.
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Diğer sayfaya geçiniz.
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45. In einem Planungsgespräch stellt der Lehrer den
Schülern vor, welches Thema aus welchem Grund mit
welchen Zielen auf den Lernenden zukommen wird und
wie er sich den weiteren Verlauf des Unterrichts denkt.
Die Schüler können in diesem Gespräch eigene
Wünsche und Anregungen zur Unterrichtsgestaltung
mitbringen.

47.

Welches der folgenden Vorgehensweisen ist für das
vom Lehrer geführte Planungsgespräch mit den
Schülern nicht geeignet?
A) Eine distanzierte und formalistische Führung
B) Eine ausführliche Erläuterung des Themas
C) Neugierde wecken
D) Vorwissen integrieren
48.
E) Einen Überblick geben
DOĞRU CEVAP: A
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Diğer sayfaya geçiniz.
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49.

50.
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TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

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. Adayların 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) binalarında 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 75 dakikadır (1 saat, 15 dakika). Sınav başladıktan sonra adayın
sınav sonuna kadar sınav salonundan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir.
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 yakından 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 bulunulduğunu 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 koparmayınız. 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 olması 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 görevlilerine 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.

