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Deyimler ve Atasözleri

1.  Dilimizde “dert” sözcüğünün kullanıldığı pek çok 
deyim vardır: Bir soruna çözüm bulmak, sıkıntıya 
çare göstermek için  
derde derman olmak; derdini, sıkıntılarını 
               1
ayrıntılı olarak dile getirmek için  
derdini deşmek; bir sıkıntıyı çözümlemek, 
          2
çaresizliği yenmek için derdine deva bulmak
                                                   3
ve bir derdin sızlanarak anlatıldığı durumlarda 
dert yanmak deyimi kullanılır.
       4

Bu parçada numaralanmış deyimlerden han-
gisinin açıklaması yanlış verilmiştir?

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

2.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyim 
açıklamasıyla verilmiştir?

A) Artık tatile gitme ümidi suya düşmüştü, ger-
çekleşme olasılığı kalmamıştı.

B) Akşam eve gelirken gördüğü kaza karşısında 
beti benzi atmıştı.

C) Ödevleri vaktinde bitirebilmek için gecesini 
gündüzüne kattı.

D) Annesini bir daha kırmak istemediğinden 
onun bir dediğini iki etmiyordu.

3.  Pek cazip bir iş fakat çok paraya ihtiyaç var. 
Bakalım, bu işin içinden nasıl çıkacağım.

Bu parçada kullanılan “işin içinden çıkmak” 
deyiminin yerine aşağıdaki deyimlerden han-
gisi kullanılabilir?

A) içinden geçirmek B) üstesinden gelmek
C) içinde kaybolmak D) önüne geçmek

4.  “Dost” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde 
deyim içinde kullanılmamıştır?

A) Doğrusu böyle düğün dostlar başına.
B) Dosta düşmana karşı başımız dik durmadı.
C) Yüzleri de dilleri de tatlı, dost insanlardı.
D) Dostlar alışverişte görsün diye yardıma 

gelmişti.

5.  Pazartesi günü, otobüsteki bütün biletlerin satıl-
dığını söylediler. Perşembeye kadar dövündük 
durduk. On gün ne sihirdir ne keramet, yerler 
açılıverdi ve ertesi günü yolculuk! 

Bu parçada altı çizili söz grubunun yerine 
aşağıdaki deyimlerden hangisi kullanılabilir?

A) kafasının etini yemek
B) kafasını taştan taşa vurmak
C) kafası kazan olmak
D) kafasına vura vura

6.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “el” sözcüğü 
deyim içinde kullanılmamıştır?

A) Temiz bir sokağa çöp atmaya eliniz varmaz.
B) Filiz, oldukça becerikliydi; eli işe yatkındı. 
C) Yıllarca sıkıntı çekti, sonunda eli para gördü.
D) Geçirdiği kazada elinden sakatlanmıştı.
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Deyimler ve Atasözleri
7.  Çalışma ortamı ve gücü bulunduğu hâlde zama-

nını değerlendiremeyen, geleceğini düşünmeyen 
kişi çalışma olanakları kalmadığı zaman, öylece 
perişan olur.

Bu durumu özetleyecek atasözü aşağıdakiler-
den hangisi olamaz?

A) Yazın gölge hoş, kışın çuval boş.
B) Ağustosta beyni kaynayanın zemheride kaza-

nı kaynar.
C) Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.
D) Ağustos’un on beşinden sonra ere kaftan, ata 

çul.

8.  Aşağıdaki atasözlerinden hangisi farklı bir 
düşünceyi dile getirmektedir?

A) Ağaç yaprağı ile gürler.
B) El kovanı ile aş kaynamaz.
C) Yalnız taş duvar olmaz.
D) Tek kanatla kuş uçmaz.

9.  1. Üzüm üzüme baka baka kararır.
2. İsin yanına varan is, misin yanına varan 

mis kokar.
3. Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyun-

dan.
4. Körle yatan şaşı kalkar.

Numaralanmış atasözlerinin vermek istediği 
ortak düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan zamanla çevresindeki kişilerden etkile-
nir, onlara benzer.

B) Yapılan iyilik veya kötülük karşılıksız kalmaz. 
C) İnsanın kendi gücüne güvenmesi gerekir.
D) Gizlenen bir gerçek uzun süre saklanmaz.

10.  Yazar, kitabının ilk bölümünde bize çalışması ile 
ilgili bilgiler veriyor. Bizce en dişe dokunur çalış-
ma kitabının sonunda yer alan hem Türkçe hem 
de İngilizce basılan bölüm. Çünkü yazarın kitabı 
ne amaçla ve ne koşullarda yazdığını buradan 
öğreniyoruz. 

Bu parçada altı çizili deyimin anlamı aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Rahatsızlık veren
B) İşe yarar, önemli
C) Anlaşılır olan
D) Okunması güç gelen

11.  “Sokaklarda…’’ cümlesi aşağıdakilerin hangi-
siyle tamamlanırsa cümle “kimsenin bulunma-
dığı” anlamı kazanır?

A) in cin top oynuyordu.
B) iğne atsan yere düşmezdi.
C) sanki festival vardı.
D) herkes sus pus oldu.

12.  Aşağıdaki deyimlerden hangisinin anlamı 
yanlış verilmiştir?

          Deyim                      Anlamı
A) Ateş pahası                Bir şeyin normalden  

            daha pahalı olması
B) Sırra kadem           Gizlenmek, ortada 
      basmak  görünmemek
C) Mürekkep yalamak     Uzun yıllar eğitim
                                         görmek, ilim öğrenmek
D) Gözü arkada            Birini çok kıskanmak
     kalmak


