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Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin 
anlamı yanlış yazılmıştır?

Yukarıdaki bazı deyimler ve anlamları ve-
rilmiştir.
Hangilerinin anlamları doğru veril-
miştir?

‘‘Sakla samanı gelir zamanı.’’ atasözü,
aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

‘‘Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.’’
atasözünün açıklaması aşağıdakilerden 
hangisidir?

A.
B.
C.

A.
B.
C.

Her horoz kendi çöplüğünde öter.
Sağlıktan büyük zenginlik yoktur.
İki karpuz bir koltuğa sığmaz.

A.
B.
C. Yalan söyleyerek herkesi inandırabiliriz.

Yalan söylemek iyi bir şey değildir.
Söylenen yalan bir gün anlaşılır.

Eğitim
Sağlık
Tasarruf

A.
B.
C.

Çok üzüldü.
Çok sinirlendi.
Çok mutlu oldu.

A.

B.

C.

‘‘Bir insan ne kadar çalışkan olursa
olsun iki işi aynı anda yapamaz.’’
Açıklaması verilen atasözü aşağıdakilerden 
hangisidir?

5.

Verilen metinde altı çizili söz grubunun
anlamı hangi seçenekte verilmiştir?

Evde oyun oynarken tavana attığı top
lambanın düşmesine neden olmuştu. 
Düşen lambanın parçaları odanın her
köşesine dağıldı. Annesi bunu görünce
küplere bindi.

A. B.
C.

ve ve
ve

Nerede
birlik ora-
da dirlik.

Hangi toplumda düzen,
saygı, sevgi ve hoşgörü
varsa orada düzen ve 
kuvvetli bağ vardır.

Akıl akıl-
dan üs-
tündür.

Her insan aynı düşünme
gücüne sahip değildir.
Bizim düşünmediğimizi
başkası düşünebilir.

Ev alma
komşu
al.

Evde yaşadığımız her du-
rumdan komşularımız so-
rumludur.

Göz atmak: Üstünde fazla durmadan
şöyle bir bakmak
Naza çekmek: Çok sevinmek.
Göz kulak olmak: Koruması gereken
şeyi gözetlemek.
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Aşağıdaki atasözlerinden hangisi ta-
sarruflu olmak ile ilgili değildir?

7.

9.

Dilek, .......................................... diyerek 
sinirli ve sert kişinin zararının kendisine
olduğunu anlatmak istemektedir.
Yukarıda ifadede boş bırakılan yer
hangi atasözü ile tamamlanmalıdır?

Sude Hanım’ın söyledikleri aşağıdaki 
atasözlerinden hangisiyle özetlenebilir?

A.
B.
C.

bugünün işini yarına bırakma
birlikten kuvvet doğar
keskin sirke küpüne zarar

A.
B.
C.

eğitim
tasarruf

yardımlaşma

A.

B.

C.

Kardeşim hiç söz dinlemeyen, ele 
avuca sığmayan bir çocuktur.
Ablam ne isterse oluyordu, bir
dediği iki edilmiyordu.
Babası geleceği için çok heyecanlıydı,
adeta etekleri tutuşuyordu.

A.
B.
C.

Dikensiz gül olmaz.
Çoğu zarar, azı karar.
Kendi düşen ağlamaz.

A.
B.
C.

Söyleme dostuna, söyler dostuna.
Eğri otur, doğru konuş.
Ağaç yaprağıyla gürler.

A.
B.
C. Ak akçe kara gün içindir.

İşten artmaz, dişten artar.
Öfkeyle kalkan zararla oturur.

12.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim,
anlamına uygun kullanılmamıştır?

11.

Yukarıda verilen atasözleri ile ifade et-
tikleri kavramlar hangi seçenekte doğru
verilmiştir?

8. ‘’Hiçbir şeyde aşırıya kaçılmamalıdır.’’  
anlamındaki atasözü hangisidir?
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İnsan aleyhine kullanılabilecek 
sırrını en güvendiğine bile 
söylememelidir. Gün gelir o 
kişi sırrı başkasıyla paylaşır.

tasarruf yardımlaşma
yardımlaşma

eğitim tasarruf
eğitim

1 2 3

1. Yalnız taş duvar olmaz.
2. Ağaç yaş iken eğilir.
3. Damlaya damlaya göl olur.


