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1.  Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin mecaz anlamı 

yoktur? 

  

 A)   Ateş olmayan yerden, duman çıkmaz. 

 B) Arpa eken buğday biçemez. 

 C) Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır. 

 D) Baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar. 

 E) Taşıma suyla değirmen dönmez. 

  

 

 

 

2.  I. Şimşek çakmadan gök gürlemez. 

 II. Ateş düştüğü yeri yakar. 

 III. Anlatışa göre verirler fetvayı. 

 IV

. 

Minareyi çalan kılıfını hazırlar. 

 V. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. 

 Yukarıdaki atasözlerinden hangi ikisi yakın 

anlamlıdır? 

  

 A) I ve II B) II ve III C) III ve IV 

 D) IV ve V E) I ve V  

  

 

 

3.  I. Daha doğru dürüst konuşmayı bile bilmiyor. 

 II. Uzak muzak demeden yaylaya gitti. 

 III. Eski püskü eşyaların hepsini attı. 

 IV

. 

Abur cubur yiyen çocukların sağlıkları bozuluyor. 

 V. Kardeşiyle mırın kırın konuşur, onu hiç dikkate 

almazdı. 

 Bu cümlelerin hangisinde ikilemeler yakın anlamlı 

sözcüklerle oluşturulmuştur? 

  

 A) I B) II C) III D) IV E) V 

  

 

 

4.  Aşağıdakilerin hangisinde verilen açıklama 

kullanılan deyime uygun değildir? 

  

 A)  Kendisine karşı duranı, istediğini yaptırabilecek 

duruma getirmek: Bir şehir eşkiyasını iki saatte dize 

getirdi. 

 B) Sözü geçer olmak: Kasabanın en dişli adamıdır, 

dediğini yaptırır. 

 C) Sabredemeyip bir sözü söylemek: Adı dilimin 

ucuna seldi; ama bir türlü hatırlayamadım. 

 D) Bir işte uzun zaman kalamamak: Kasaplıktan sonra 

bakkallıkta da dikiş tutturamadı. 

 E) Birini dost saymaz olmak, yakınlığa son vermek: 

Biz seni defterden sildik, istediğin yere git. 

 

 

 

 

5.  Aşağıdaki atasözlerinden hangisi kinayelidir? 

  

 A)  İsteyenin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüzü. 

 B) Bir tutam ot, deveye hendek atlatır. 

 C) Gerekliyi gereksizden saklamalı. 

 D) Çocuğun yediği helâl, siydiği haram. 

 E) Dost, dostun eyerlenmiş atıdır. 

  

 

 

6.  Aşağıdakilerin hangisinde “el” sözcüğü, deyim 

içinde kullanılmamıştır? 

  

 A)  El ele verince bütün zorlukların altından kalkabiliriz. 

 B) İşime yarayacak kitapları hep el altında 

bulundururum. 

 C) Ağır yükleri taşımaktan elinde nasırlar oluşmuştu. 

 D) O; hırçın, ele avuca sığmaz ve ateş huylu bir kızdı. 

 E) Bu konuda elimden seleni yapacağıma emin 

olabilirsiniz. 

  

 

 

 

7.  Aşağıdakilerin hangisinde “kendi” sözcüğü başka 

sözcükle birlikte deyimleşmiştir? 

  

 A)  Hep başkalarının sorunlarıyla ilgilenir, kendininkileri 

göz ardı ederdi. 

 B) Her zaman kendi kitaplarını da bu rafa koymaya 

çalışıyor. 

 C) Gezi bitince herkes kendi evine gitmek için yola 

çıktı. 

 D) Çimlere uzanarak kuşların sesine kendini 

kaptırmıştı. 

 E) Kendi sorularına cevap verilmeyince birden 

sinirleniyordu. 

  

 

 

8.  I. Ağaç yaprağıyla gürler. 

 II. Yabancı koyun kenara yatar. 

 III. Yalnız taş duvar olmaz. 

 IV

. 

Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış. 

 V. Ağaç ne kadar uzasa göğe ermez. 

 Yukarıdaki atasözlerinden hangileri anlamca en 

yakındır? 

  

 A) I ve II B) II ve III C) I ve III 

 D) II ve IV 

 

 

E) IV ve V 
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9. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde 

kinayeli bir söyleyiş yoktur? 

  

 A) Her ağaç kökünden kurur. 

 B) Çok koşan çabuk yorulur. 

 C) Hamama siren terler. 

 D) Sabreyle işine, hayır selsin başına. 

 E) Başak büyüdükçe boynunu eğer. 

  

 

10.  I. Genç adamın üstünde delik deşik bir ceket vardı. 

 II. Onun saçma sapan konuşmalarından herkes 

sıkılmıştı. 

 III. Bu görevi de seve seve yapacaklarını söylediler. 

 IV

. 

Odasındaki ıvır zıvırlar boş bir kutuya yerleştirdi. 

 V. Bu söylediklerimin doğruluğunu er seç o da 

anlayacaktır. 

 Bu cümlelerin hangisinde ikileme yakın anlamlı 

sözcüklerle oluşturulmuştur? 

  

 A) I B) II C) III D) IV E) V 

  

 

11.  Aşağıdaki cümlelerde seçen ikilemelerden 

hangisinde sözcüklerin yalnız biri tek başına 

kullanılabilir? 

  

 A) Sün batarken gökyüzü allı morlu bir kumaşı 

andırıyordu. 

 B) Bu şehirde iyi kötü bir iş bulabilse çok sevinecekti. 

 C) Yansın çıkınca evdeki bütün eşyalar cayır cayır 

yandı. 

 D) Yorsun arsın eve dönerken küçük bir dilenci gördü. 

 E) Gece gündüz çalışmasına rağmen ailesini 

seçindirmekte zorlanıyordu. 

  

 

12.  Aşağıdakilerin hangisinde, kullanılan deyim 

açıklayıcısıyla birlikte verilmemiştir? 

  

 A) Babama sığınıp ondan yardım diledim, yine onun 

ocağına düşmüştüm. 

 B) Onun beni koruması, bana kol kanat sermesi çok 

hoşuma gidiyordu. 

 C) Bu kapalı odada uzun süre çalışınca onun da içi 

daralıyordu. 

 D) Bu gereksiz işlerle beni çok hırpalıyor, canımı 

çıkarıyorsun. 

 E) Bu tehlikeli uğraştan bir an önce vazgeç, ateşle 

oynuyorsun. 

  

 

13.  Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili deyim “hoşa 

giden bir şeyden bol bol yararlanmak” anlamına 

gelmektedir? 

  

 A) Akşamki yemeğin tadı damağımda kaldı. 

 B) Çeşme’de denizin tadını çıkarmaya bakıyorlarmış. 

 C) Bebek, mamanın tadını alınca çok beğendi. 

 D) Kırgınlık olmadan şu sohbeti tadında bırakın. 

 

E) 

Şeref, çirkin şakalarıyla arkadaşlığımızın tadını 

kaçırıyor.   

 

 

 

14.  Aşağıdaki cümlelerde seçen deyimlerden hangisi 

yanlış anlamda kullanılmıştır? 

  

 A) Adamı öyle aldatmışlardı ki adam faka bastığının 

farkında bile değildi. 

 B) Bu genç adama sönül koymuş, onu deliler gibi 

sevmişti. 

 C) Dün akşam onunla telefonda konuştuktan sonra 

içime bir kurt düştü. 

 D) Bu iş olumlu sonuçlanacaksa ben onun ayağına 

gitmeye razıyım. 

 E) Kendine çok fazla güveniyordu; ama boyunun 

ölçüsünü aldı. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  “El” sözcüğü pek çok deyimde kullanılmıştır. Örneğin, 

uğraştığı bir işi bırakmak anlamında “el çekmek”,  

 I 

başkalarının işine koşan, yakınlarına yardım etmeyen, 

sıkıntı, üzüntü veren kişi için “eller iyisi evler ağrısı”  

 II 

deriz. Başkalarından yardım görmeyi   

“eli yerden gökten kesilmek” deyimiyle açıklayabiliriz.  

 III 

Başkasının yardımıyla geçinebilir durumda olmayı  

“eline bakmak”, 

 IV 

birinin ilerlemesine yardım etmeyi de “elinden tutmak” 

 V 

deyimiyle ifade ederiz. 

Bu parçadaki deyimlerden hangisi, yanlış 

açıklanmıştır? 

  

 A) I B) II C) III D) IV E) V 

  

 

 

 

 

 

16.  I. Zaman zaman biz de bu çayırda piknik yapıyorduk. 

 II. Bu romanı hemen hemen üç günde bitirebilirim. 

 III. Yere savrulan kağıtları çabuk çabuk toplamaya 

çalışıyordu. 

 IV

. 

Aşağı yukarı yedi saat sonra oraya ulaşırız. 

 V. Köy meydanındaki panayıra büyük küçük herkes 

katılmıştı. 

 Bu cümlelerin hangilerinde ikilemeler zıt anlamlıdır? 

  

 A) I ve II B) II ve IV C) III ve V 

 D) II ve III E) IV ve V  
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