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1.) Osman, arkadaşının defterine göz dikti.  Cümlesinde altı çizili söz grubunun 

adı nedir ?  

A.) Fıkra   B.) Deyim   C) Atasözü   D) Vecize  

 

2.) İnsanın tek başına gücü sınırlıdır. Bazı işlerin üstesinden tek başına 

gelemez böyle durumlarda insanlar birlikte çalışarak işi bitirebilir. Açıklamaya 

uygun olan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?  

A ) Bakarsan bağ bakmazsan dağ olur. 

B) Damlaya damlaya göl olur. 

C) Bir elin nesi var iki elin sesi var. 

D) Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. 

 

3) Aşağıdaki deyimlerden hangisi anlamına uygun kullanılmamıştır? 

A) Bir de milletin diline düştük senin yüzünden. 

B) Ağzı iyi laf yaptığı için kendini sevdirmiş herkese. 

C) Ömer’in ağzı öfkeden kulaklarına varıyordu. 

D) Babası çocuğa kızınca çocuk mum gibi oldu.  

 

4) Aşağıdaki deyimlerden hangisi diğerlerinden farklı anlamdadır?  

A) Ayakları yere değmemek 

B) Ağzı kulaklarına varmak  

C) Etekleri zil çalmak 

D) Ağzı laf yapmak   
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5) Herkesin sorunlar karşısında çözüm bulurken kendine özgü yöntemi vardır 

anlamında kullanılan atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hamama giren terler 

B) Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. 

C) Her koyun kendi bacağından asılır. 

D) Veren el alan elden üstündür. 

 

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmemiştir? 

A) Ahmet her zaman ipe un sererdi. 

B) Sevinçten ağzı kulaklarına varıyordu. 

C) Bundan sonra her şeyi kendim yapmalıyım iş başa düştü. 

D) Çok susadım dilim damağıma yapıştı.  

 

7) Bir kimse kötülük yaparsa, o kötülüğün fazlası başına gelir anlamında 

kullanılan atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Rüzgar eken fırtına biçer. 

B) Besle kargayı oysun gözünü 

C) Balık baştan kokar 

D) Üzüm üzüme baka baka kararır. 

 

8)  Sevgi gösterip onu koruyuculuğuna almak anlamında kullanılan deyim 

aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Bahtı açık 

B) Bağrına basmak 

C) Başına kalmak  

D) Başını boş bırakmak  
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9) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi tutumluluk ile ilgili atasözlerinden biri 

değildir? 

A) Ayağını yorganına göre uzatmak 

B)  Sakla samanı gelir zamanı  

C) Damlaya damlaya göl olur. 

D) Bugünün işini yarına bırakma  

 

10) Aşağıdaki deyimlerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır? 

A) Göz gezdirmek  

B) Göze gelmek 

C) Göz atmak  

D) Göz ucuyla bakmak  

 

 

TEST CEVAPLARI : 1.B 2.C 3.C 4.D 5.B 6.A 7.A 8.B 9.D 10.B  
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