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1. "Bütün söylediklerini dinledim ama dişe 
dokunur bir şey duymadım’’ cümlesindeki : 
      deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 

A. samimi B. önemli  

C. yanlış D. can sıkıcı 

2. "Gönlünden kopmak' deyimi aşağıdaki 
deyimlerden hangisi ile aynı anlamdadır’’ 

A. gönül vermek         B.Kinden gelmek 
   C.     gönlü düşmek         D. içine doğmak 
 
3. Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir? 
A. Saman altından su yürütmek. 
B. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer. 
C. Gönülden gönüle yol vardır. 
D. Çocuktan al haberi. 
 
4. Aşağıdaki deyimlerden üçünün anlamı birbirine 

yakındır Anlamı farklı olan deyim hangisidir? 
A. hatırı kalmak              B. kalbi kırılmak 
C.     gönül koymak             D. hal hatır sormak 

 
5. Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir? 
A. Balık baştan kokar.     B. Az olsun, öz olsun 
C. çok bilen çok yanılır.   D. Ya istiklâl, ya olum. 
 
6.. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "Kişilikli, bilgili 

ve deneyimli kişiler, toplumda önemli görevlere 
getirilmedir." anlamındadır? 

A. Yalnız taş duvar olmaz. 
B. Misafir kısmeti ile gelir 
C.  Köşe taşı köşede yakışır.. 
D. Yakın dost uzak akrabadan iyidir. 
 
7. 'O, bir şeyin olmasını istiyorsa hiç bekleyemez, 

beklemeye tahammülü yoktur."cümlesinde sözü 
edilen kişi için aşağıdaki deyimlerden hangisini 
kullanırız? 

A.  akıl hocası    B. canı tatlı  C. tez canlı   D. akıl küpü 
 
8. Şenay, Didem’in üzgün olduğunu görünce onunla 

konuşmaya çalışır. Didem derdini anlatmaz 
Şenay, Didem'in konuşmamasını, sorunu 
paylaşmamasını aşağıdaki deyimlerin hangisi ile 
anlatılır? 

A.. içine sinmiyor                B. Đçine atıyor 
C. içi içini yiyor                  D. içi kaldırmıyor 

9. "Öğretmenine verdiği sözü yerine getirmeyince 
öğretmeninin gözünden düştü* cümlesindeki deyimin 
anlamı nedir? 

A. Kendisine duyulan güveni yitirmek 
B. Farkına varılmamak, görülmemek 

       C. Ortalıkta dolanmamak  
       D. Kötü bir şeyi' iyi' olarak göstermek 
 
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim 

kullanılmamıştır? 
A.  Evdeki gürültüden kafası şişti. 
B.  Bu iş onun gözünü korkuttu.  
C.  Öyle dik başlı ki kesinlikle kabul etmiyor.  
D.  Sıcak çaydanlığa dokununca eli yandı. 

 
11. Aşağıdaki benzetmelerden hangisi yanlıştır? 
    A. pamuk gibi yumuşak     B. barut gibi kapkara 
     C. Tilki gibi kurnaz.         D. Limon gibi ekşi 
 
12.   Küçük prenses  
         Kendini beğenmiş. 
         Burun kıvırır her şeye  
         Nazı usandırır herkesi 
Yukarıdaki dörtlüğün üçüncü dizesinde geçen deyimin 

anlamı nedir?  
A.  beğenmemek, küçümsemek  
B.  çok öfkelenmiş olmak  
C.  güzel ve hoş olmak 
D.  her işe karışmak 

  
13. I. Gönlünü – etmek 
      II. boyun – eğmek 
      III. akıl – kazanmak  
      IV. kalbini – yürütmek 
Yukarıdaki sözcük çiftlerinin her birinin bir deyim 

olabilmesi için son sözcüklerden hangileri yer 
değiştirmelidir? 

      A. I – II            B. II -  III 
      C. II – IV   D. III – IV  
 
14. ‘’Etmek ‘’ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 

hangisinde deyim içinde kullanılmamıştır? 
      A. Onunla baş etmek kolay değil. 
      B. Đki iki daha dört eder. 
      C. Beni aramayı iyi ki  akıl etmiş. 
      D. Bana öyle bir oyun etti ki hiç sorma. 
      


