Konu Testleri
1. "Yel kayadan ne koparır" atasözünün mecaz anlamı hangisidir?
A) Yel, kayaları koparacak güçte esmez.
B) Sağlam kişilikli insanlara önemsiz etkiler zarar veremez.
C) Başkalarının eleştirilerinden çekinmemeliyiz.
D) Varlıklı insanlar, kayalar gibi sert olurlar.

Atasözleri Konu Değerlendirme Testi
6. "Dibi görünmeyen sudan geçme." atasözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemi
vurgulanıyor?
A) tedbirli olmanın
B) ileriyi görebilmenin
C) cesaretli olmanın
D) güçlü olmanın

2. Aşağıdaki atasözünden hangisi konusu yönünden farklıdır?
A) Azrail gelince oğul uşak sormaz.
B) Ecel geldi cihane, baş ağrısı bahane.
C) Gelin girmedik ev olur, ölüm girmedik ev olmaz.
D) Cefayı çekmeyen safanın kadrini bilmez.

7. "Adamın iyisi iş başında belli olur" atasözünün anlamı, aşağıdakilerden
hangisine uygundur?
A) İyi insanlar, işlerini de her zaman iyi yaparlar.
B) Bir insanın gerçek değeri işinde gösterdiği başarı ile ölçülür.
C) İnsanlar yaptıkları işlerle çevresini yararlı olurlar.
D) Plânlı çalışan insanlar çok başarılı olurlar.

4. "Hak yerde kalmaz." atasözünün anlamı aşağıdakilerden hangisine uygundur?
A) Hak deyince akan sular durur.
B) Hatasız kul olmaz.
C) Güneş balçıkla sıvanmaz.
D) Hak yerini bulur.

5. "Güvenme varlığa, düşersin darlığa" atasözünün anlamı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Borçlanarak alışveriş yapan kişi zor durumda kalır.
B) Varlığını iyi kullanmayanlar yoksullaşırlar.
C) Kişi, elindeki fırsatı iyi değerlendirmelidir.
D) Kişi, bir işe başlamadan önce iyi düşünmelidir.
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3. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi konusu yönünden farklıdır?
A) Tencere dibin kara, seninki benden kara.
B) Rüzgâr eken fırtına biçer.
C) Ne ekersen onu biçersin.
D) Çalma elin kapısını, çalarlar kapını.

8. Aşağıdakilerden hangisi "Borç iyi güne kalmaz." atasözüne en yakın
anlamlıdır?
A) Borçlu, alacaklı karşısında cesaretle konuşamaz.
B) Zamanında ödenmeyen borç büyük sıkıntı yaratır.
C) Borç, azar azar ödenerek bitirilmelidir.
D) Borçlu kişi daha çok çalışmak zorunda kalır.
9. Aşağıdakilerden hangisi "İşleyen demir pas tutmaz." atasözüne en yakın
anlamlıdır?
A) Çok çalışan çok kazanır.
B) Emek vermeden üretim elde edilemez.
C) Çalışan insan sağlıklı olur.
D) İyi bir duruma gelmek için sabırlı olmak gerekir.
10. "Kaynayan kazan kapak tutmaz." atasözünün mecaz anlamı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kaynayan kazanın buharı, kapağını fırlatır.
B) İçin için büyüyen olay bir gün patlak verir.
C) Kazanda bir şey kaynatmak tehlikelidir.
D) Kazanda bir şey kaynatırken kapağını kapatmamak gerekir.
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