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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur? 

A) Geçende gördüğüm kırmızı otomobilde aklım 

kaldı. 

B) Evde her şey aynı, eski tas eski hamam. 

C) Nasıl bu kadar vurdum duymaz olabiliyorsun? 

D) Olur olmaz masraflarıyla borca battı. 

2. Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir? 

A) gönlü açık  

B) borusu ötmek  

C) kan ağlamak  

D) dert etmek 

 

3. “Boğaz” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 

hangisinde deyim içinde kullanılmıştır? 

A) Siz gelmeden boğazımdan yemek geçmedi. 

B) İstanbul Boğazı bugün çok sisli. 

C) Boğazına balık kılçığı takılınca doktora gitti. 

D) Soğuk su içince boğazım şişti. 

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim vardır? 

A) İşleyen demir pas tutmaz.  

B) Gülme komşuna, gelir başına. 

C) Söylenenlere kulak misafiri olmuş.  

D) Damlaya damlaya göl olur. 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi “Bir kişiyi kötülemeye 

çalışmak” anlamına gelen deyimdir? 

A) Ağzından bal damlamak 

B) Dişiyle, tırnağı ile kazımak 

C) Çamur atmak 

D) Esen yelden nem kapmak 

 

6. “Çok öfkeli olmak” anlamına gelen deyim 

hangisidir? 

A) Burnundan solumak 

B) Gözden düşmek 

C) Burun kıvırmak 

D) Göze kakmak 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi bir deyimdir? 

A) Soran dağları aşmış,sormayan düz yolda 

şaşmış. 

B) At binenin, kılıç kuşananındır. 

C) Onu görünce etekleri tutuştu. 

D) Taşıma suyla değirmen dönmez. 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde burun sözcüğü 

deyim içerisinde kullanılmamıştır? 

A) İki gündür çok sinirli, burnundan kıl aldırmıyor. 

B) Köyümü o kadar çok özledim ki, burnumda 

tütüyor. 

C) Hiç kimseyi dinlemez, burnunun dikine gider. 

D) Ne olursa olsun “Burun yüzden düşmez” diyerek 

bütün akrabalarına sahip çıkardı. 

 

9. Aşağıdakilerden hangisinde deyim yoktur? 

A) Bir anlık bir kızgınlıkla ona iyi bir meydan 

dayağı çekmek istedim. 

B) Dır dır bütün gün başımın etini yedi. 

C) Arkadaşı düşünce gözünü kıpmadan suya daldı. 

D) Dişlerinin her sabah titizlikle fırçalar. 

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur? 

A) İki elim kanda olsa gelirim. 

B) Her söylediğine baş eğdim. 

C) Kendi aralarında fısır fısır konuşuyorlar. 

D) Bize talih gülmedi, ne yapalım. 

 

11. “Burun kıvırmak” deyiminin anlamı hangisidir? 

A) umursamamak 

B) onaylamamak 

C) beğenmemek 

D) önemsememek 

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur? 

A) Sevinçten gözleri parlıyordu. 

B) Yaptığı hareketle benim gözünden düştü. 

C) İmam bayıldı yemeğini çok severim. 

D) Bu adam şeytana pabucunu ters giydirir. 
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