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Atasözleri Konu Değerlendirme Testi
1) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “birikim” yapmayı tavsiye
6) Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin konusu diğerlerinden
etmektedir?
farklıdır?
A) İşleyen demir ışıldar.
A) Kişi arkadaşından bellidir.
B) Üzüm üzüme baka baka kararır.
B) Borç yiğidin kamçısıdır.
C) Damlaya damlaya göl olur.
C) İtle yatan bitle kalkar.
D) Bugünün işini yararına bırakma.
D) Körle yatan şaşı kalkar.

7) Aşağıdakilerden hangisi "Can çıkmayınca huy çıkmaz." atasözüne
en yakın anlamdadır?
A) Emek olmadan yemek olmaz.
B) Derdini söylemeyen derman bulamaz.
C) Huylu huyundan vazgeçmez.
D) Keçi nereye çıkarsa oğlağı da oraya çıkar.

2) Aşağıdakilerden hangisi dayanışmayı anlatan atasözüdür?
A) Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.
B) Bugünün işini yarına bırakma.
C) Yatan aslandan gezen tilki iyidir.
D) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

4) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, anlamca “Üzüm üzüme baka
baka kararır.” atasözüne yakın anlamdadır?
A) Kör ölür badem gözlü olur.
B) Kör ile yatan şaşı kalkar.
C) Öfkeyle kalkan zararla oturur.
D) Keskin sirke küpüne zarar.
5) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Çalışmanın önemini”
anlatmaktadır?
A) İşleyen demir pas tutmaz.
B) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
C) Damlaya damlaya göl olur.
D) Sakla samanı gelir zamanı.

www.konutestleri.com

3) “Kişi, soyundan geldiği kişiye benzer.” anlamına gelen atasözü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üzüm üzüme baka baka kararır.
B) Armut dibine düşer.
C) Kargaya yavrusu, kartal görülür.
D) Ağaç yaş iken eğilir.

8) Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir?
A) Altın yere düşmekle pul olmaz.
B) Güneş girmeyen eve doktor girer.
C) Dost kara günde belli olur.
D) Kar yağınca havalar soğur.
9) "Ne ekersen onu biçersin." atasözünün anlamı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İyilik yapan iyilik, kötülük yapan kötülük görür.
B) Tehlikeli işlere girişen, buna karşılık tedbir almayan kimseler zararlı
çıkarlar.
C) Hareket olan yerde mutlaka çalışma, iş, var demektir.
D) İnsan, kendisine fayda sağlayan kimseleri, ortamları, işleri iyi bilir.
10) “Demir tavında dövülür. “ atasözünün doğru açıklayan ifade
hangisidir?
A) Her iş zamanında yapılmalıdır.
B) Usta demirciler, demiri tavında dövdüler.
C) Demiri tavladıktan sonra dövmelidir.
D) Her işin bir yapılış şekli vardır.

www.konutestleri.com

