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Yaren’in kullandığı söz grubunun anlamı
aşağıdakilerden hangisidir?

Yukarıdaki görselle aşağıdaki atasözle-
rinden hangisini ilişkilendirebiliriz?

A.
B.
C.

Çok telaşlanmak
Şöyle bir bakıvermek
Çok sinirlenmek

A.
B.
C.

A.

B.

C.

İşleyen demir ışıldar.
El elden üstündür.
Damlaya damlaya göl okur.

‘‘Öfkeyle kalkan zararla oturur.’’ ata-
sözüyle anlatılmak isteneni hangi öğren-
ci doğru açıklamıştır?

1.Aşağıdaki deyimlerden hangisi ‘‘birisiyle
alay etmek’’ anlamında kullanılan bir de-
yimdir?
A.
B.
C.

Sorun etmek
Ödü patlamak
Dalga geçmek

2.

Yukarıda verilen atasözünün anlamı 
hangisidir?
A.
B.

C.

Yaş olan ağaç kırılır.
İnsanların söyledikleri ile yaptıkları
arasında fark olmalıdır.
İnsanlar küçük yaşlarda eğitilmelidir.

Ağaç yaş iken eğilir.

3.

Verilen kelimelerle oluşturulacak ata-
sözünün doğru sıralaması hangisidir?
A. B.

C.
2-1-3-4 2-1-4-3

4-3-2-1

1. samanı 2. sakla

3. zamanı 4. gelir

Sinirliyken yapılan yanlış
davranışların zararları ile
karşılaşabiliriz.

Bir araya gelinerek yapılan
işlerde başarılı oluruz.

Bazı şeyler günü gelince 
işimize yarayabilir.

Etekleri tutuşmak



Deyimler sözcüğündeki anlamı verilen 
deyim, aşağıdakilerden hangisidir?

10.
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7.

9. ‘‘Tatlı dil .......... deliğinden çıkarır.’’
Yukarıdaki noktalı bölüme aşağıda veri-
len hayvanlardan hangisinin adı 
yazılmalıdır?

Yukarıdaki sözcük gruplarından deyim 
almayan aşağıdaki sembollerden hangisi 
ile gösterilmiştir?

12.

A. B. C.

Tablodaki sözcükler bir araya getirildi-
ğinde oluşan atasözü aşağıdakilerden 
hangisidir?

‘‘Ağzı kulaklarına varmak’’ deyimini aşa-
ğıdaki görsellerden hangisi ifade eder?

11.

A.

8.

‘‘Sadece konuşarak hiç bir iş yürümez.’’ 
anlamındaki atasözünü oluşturan söz-
cükler karışık olarak yazılmıştır.
Buna göre atasözünü oluşturmak için
sözcükler aşağıdakilerin hangisindeki 
gibi sıralanmalıdır?

A. B.
C.

A. B.

C.

A. B. C.

1 - 2 - 4 - 3 3 - 2 - 4 - 1

3 - 4 - 2 - 1

B.
C.

Ne onu ekersen biçersin.
Onu ekersen ne biçersin?
Ne ekersen onu biçersin.

A.
B.
C.

Bir dediği iki olmamak
Burnundan solumak
Ateş püskürmek

Her istediği anında yerine getirilmek

yürümez peynir lafla gemisi
1 2 3 4

ne ekersen

biçersin onu

Kalbi kırılmak
Merdiveni tutmak
Ayakları yere değmemek


