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Yukarıdaki deyimlerden hangileri doğru
açıklanmıştır?

Yukarıdaki numaralı deyimlerden hangisi
‘’özlemek’’ anlamında kullanılır?

Tablodaki deyimlerden ‘‘çok sinirlenmek’’
anlamında olanlar maviye boyanacaktır.
Buna göre tablonun görünümü hangi 
seçenekteki gibi olur?

A.
A. B. C.

A. B. C.

2.

Yukarıdaki eşleştirmelerin hangisinde 
yanlışlık yapılmıştır?

A. B. C.

A. B. C.

C.

Numaralanmış atasözlerinden hangisi
‘‘Küçük şeyler birike birike çoğalır.’’ an-
lamında kullanılır?

1 2 3

A. B. C.1 2 3

1
2
3

A. B.

Deyimler ve anlamları oklarla eşleştirildi-
ğinde okların görünümü nasıl olur?

1 ve 2 2 ve 3
1 ve 3

1. Göz kulak olmak: Koruyup kolla-
mak
2. Paniğe kapılmak: Çok korkmak
3. Göze girmek: Aniden sinirlenmek
gerilmek

Deyimlerimiz

Birlikten kuvvet doğar.

Ak akçe kara gün içindir.
Damlaya damlaya göl olur.

Dalga geçmek Ateş püskürmek

El etek çekmek Deliye dönmek

Onunla ta-
nışmaya
.......
Can atıyor-
du.

Kötü resim
çizdiği için
onunla..........
Dalga geç-
tiler.

Utandığı
için.............

Göğsü ka-
bardı.

midesi kazınmak
kafası atmak
ödü patlamak

öfkelenmek
çok korkmak
çok acıkmak

1. Burnunda tütmek

2. Kulak kabartmak

3. Etekleri tutuşmak
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Verilen söz gruplarının anlamlarıyla 
eşleştirilişi hangisidir?

7.

9.

Yukarıdaki atasözlerinden hangileri 
anlamca birbirine benzerdir?

C.
A. B.

11.

8.

Parçadaki olay aşağıdaki atasözlerin-
den hangisini belirtir?

Biriktirdiğim parayı zor zamanlarımda
harcarım. Bu konuda atalarımız da 
............................................ demişler.
Bu ifadede noktalı yere aşağıdakilerden 
hangisi yazılır?

A.
B.
C.

Yukarıda açıklaması yapılan atasözümüz 
aşağıdakilerden hangisidir?

Sakla samanı gelir zamanı.
Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.
Yalnız taş duvar olmaz.

A.
B.
C.

Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
Öfkeyle kalkan zararla oturur.
Hazıra dağ dayanmaz.

A.
B.
C.

1

A.

B.
C.

ağaca çıkan keçinin dağa bakan
oğlağı olur
ak akçe, kara gün içindir
akıl akıldan üstündür

ve ve
ve

Birlikten kuvvet doğar.
Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
Üzüm üzüme baka baka kararır.

Yıllarca babasından kalan miras
ile geçindi. İstediği her şeyi aldı.
Mirasın büyüklüğünden dolayı çalış-
maya hiç ihtiyaç duymadı. Fakat her 
biten şey gibi sonunda o da bitti.

2 3 ac,b,
1 2 3 ba,c,
1 2 3 cb,a,

1. Bağrına basmak
2. Açığa vurmak
3. Gık dememek

a. Ortaya çıkarmak
b. Sesini çıkarmamak
c. Sevgiyle kucaklamak

İnsanlar tek başına her şeyin üstesin-
den gelemez. Bu nedenle birlikte
yaşamaya ihtiyaç duyarlar.


