Etkileşimli Eğitim
Atasözleri Deyimler Testi
1- Aşağıdakilerden hangisi “komşuluğun önemini “ anlatan
atasözlerinden biri değildir ?
A ) “ komşu komşunun külüne muhtaçtır .”
B ) “komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.”
C ) “ ev alma , komşu al .”

6-“ Ahmet ‘in yediği naneye bak .” Bu cümledeki “nane yemek
“deyiminin anlamı nedir?
A ) Çok nane yemek
B ) Uygunsuz bir iş yapmak
C ) İyi bir iş yapmak

2- “Yalancının ………. yatsıya …………. yanar.” Atasözünde boş bırakılan
yerlere hangi sözcükler gelmelidir?
A) Evi – kadar
B) Mumu – kadar
C) Kadar – mumu

7- “ İnsanın elindekilerle yetinmeyip daha fazlasını isterken elindekileri
de kaybedebilir.” Bu açıklama hangi atasözüne ait değildir ?
A ) Deve boynuz ararken kulaktan olmuş.
B ) Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak
C ) Derdini söylemeyen derman bulamaz

3- “ İnsan parasına güvenerek gereksiz ve boşa harcamamalı, zamanla
bitebileceğini düşünmelidir.” Bu duruma uygun atasözü hangisidir ?
A )” Güvenme varlığa , düşersin darlığa.”
B )” Malını yemesini bilmeyen, her gün züğürttür.”
C ) “Damlaya damlaya göl olur.”

8- Aşağıdakilerden hangisi atasözlerinin özelliklerinden biri değildir ?
A) Atasözünü ilk kimin söylediği bellidir.
B) Halkın ortak kültür mirasıdır.
C) Kalıplaşmış sözlerdir,kelimeleri asla değiştirilemez.

4-“ Duygularına , heyecanına hakim olamayıp değişik hareketler yapmak “
hangi deyimin açıklamasıdır ?
A) ” kabak tadı vermek “
B) “ kabına sığmamak “
C) “ kabuğuna çekilmek “
5- “ Her aklına geleni yaparsan ya da sonunu düşünmeden davranırsan
, zarar görürsün. “ Bu açıklama hangi atasözü hakkındadır ?
A) İnsan kendini beğenmese çatlar ölür
B) Her deliğe elini sokma , ya yılan çıkar ya çıyan
C) İş bilenin kılıç kuşananın

9- “Büyük bir suç işleyen kişi, bunun ortaya çıkmaması için gereken
önlemleri önceden alır “ Bu açıklama hangi atasözüne aittir ?
A) Minareyi çalan kılıfını hazırlar
B) Besle kargayı oysun gözünü
C) Son pişmanlık fayda etmez
10- “Lafla peynir………..………yürümez .”
Yukarıdaki atasözünde boş kalan yere hangi kelime yazılmalıdır ?
A) ekmek
B) gemisi
C) yoğurt
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11- Aşağıdakilerden hangisi deyim değil, atasözüdür ?
A ) Kırk tarakta bezi olmak
B ) Çenesi düşmek
C ) Çivi çiviyi söker

16- “Daha önceleri kendisini sevenlerin, sevgisini saygısını, güvenini
yitirmek.” Anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dört elle sarılmak.
B) İpucu vermek.
C) Gözden düşmek.

12- “Dost bin ise………..……., düşman bir ise………………….” Yukarıdaki
atasözünde noktalı yerlere hangi kelimeler gelmelidir ?
A ) çoktur – azdır
B ) iyidir - kötüdür
C ) azdır - çoktur
13- “İyilik eden iyilik bulur.” Atasözü ile aynı anlamda olan atasözü
hangisidir ?
A ) İyilik yap denize at.
B ) İyiliğe iyilik olsaydı koca öküze bıçak olmazdı.
C ) İyilik yerde kalmaz.
14- “Başladığımız işi çabuk bitirelim dersek, o işten sonuç alamayız.
Beklemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliriz.” Anlamına gelen atasözü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Acele işe şeytan karışır.
B) Açık yaraya tuz ekilmez.
C) Gülme komşuna gelir başına.
15- “Üzüntüsünden hiçbir şey söylememek” anlamına gelen deyim
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ağzından kaçırmak.
B) Başını yemek
C) Ağzını bıçak açmamak.

17- “İnsan düşünmeden söylediği laf veya hareketi geriye alamaz. Daha
sonra pişmanlık duygusu da bir işe yaramaz.” Anlamına gelen atasözü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ateş düştüğü teri yakar.
B) İşleyen demir pas tutmaz.
C) Atılan ok geri dönmez.
18- Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yanlış yazılmıştır?
A) Her kuşun eti yenmez.
B) Aç çocuk oynamaz.
C) İyilik eden iyilik bulur.
19- “Bugünün işini ………… bırakma.” Atasözünde boş bırakılan yere hangi
sözcük gelmelidir?
A) Yarına
B) Sabaha
C) Akşama
20- “İnsan başkasının karşılaştığı olumsuz bir durumla alay etmemeli ve
gülmemelidir. Çünkü aynı durumla o da karşı karşıya gelebilir.” Anlamına
gelen atasözü hangisidir?
A) Gülü seven dikenine katlanır.
B) Önce düşün sonra söyle.
C) Gülme komşuna gelir başına.
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