
 

 

 

SORU 1               (Bülent AVCI) 

Etkili iletişim, kişinin anlatmak istediklerinin tam ve 

eksiksiz anlatmasıyla gerçekleşir. Atalarımızın da 

dediği: ”Konuş ki göreyim seni.” 

Bu metni en iyi özetleyen atasözü aşağıdaki-

lerden hangisidir? 

A) Söz gümüşse sükut altındır. 

B) Lafla peynir gemisi yürümez. 

C) Söz kişinin aynasıdır. 

D) Söz var dağa çıkarır, söz var dağdan indirir 

 

SORU 2               (Metin METE) 

Deyimler genellikle gerçek anlamdan uzak olan, 

ifade zenginliğini arttırmaya çalışan, söylenmek 

istenenin etkileyici olmasını sağlayan kalıplaşmış 

söz gruplarıdır. Dilimizde aynı kavram üzerinden 

giden birçok deyim vardır. Örneğin “dil” sözcüğü 

üzerinden oluşturulan birçok deyim vardır. (1) “Bu 

tür cümleleri hiçbir zaman dilinden düşürmüyor-

du.” cümlesinde dil sözcüğü sürekli aynı şeyden 

söz etmek, sık sık anmak anlamında kullanılan 

bir deyim içinde kullanılmıştır. (2) “Ona söyleye-

ceğim sözler birden dilimin ucuna gelmişti.” cüm-

lesinde dil sözcüğü içten ve yürekten yani laf 

olsun diye söylenmeyen anlamında kullanılan 

bir deyimin içinde kullanılmıştır. (3) “Onların dü-

ğünü gerçekten dillere destan olmuştu.” cümle-

sindeki dil sözcüğü herkes tarafından konuşulur 

olmak anlamında kullanılan bir deyimin içinde 

kullanılmıştır. (4) “Bu çocuk sanki dilini yutmuş, 

sabahtan beri öyle bekliyor.” cümlesinde dil söz-

cüğü sevinç, korku, heyecan vb. sebeplerle 

konuşamaz olmak anlamında kullanılan bir de-

yimin içerisinde kullanılmıştır. Daha da örnekleri 

arttırabiliriz ama anlaşıldığı gibi deyimler dilimizin 

anlam ufkunu zenginleştiren sözcüklerdir.  

Buna göre numaralandırılmış yerlerin hangi-

sinde verilen deyimin açıklaması, oradaki de-

yimle anlam yönünden tam olarak uyuşma-

maktadır?  

A) 4  B) 3  C) 2  D) 1  

 

 

 

SORU 3               (Metin METE) 

Ben, öykülerimi oluştururken öncelikle ilhamın 

nerden geleceğini hissetmeye çalışırım. Sonra 

ilhamın geldiği yönü yakalarsam öykümü yazma-

ya başlarım ve bu yönden yola çıkarak bayağı bir 

mesafe alırım. Her şey, benim istediğim yönde 

ilerlediği için yazarken hiç sıkılmam, çünkü insa-

nın ipleri kendi eline alması çok güzel bir duygu-

dur. Belki de yazdığım eserlerin bu kadar çok 

olmasının sebebi de budur. 

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söy-

lemek doğru olur?  

A) Açıklamasıyla birlikte verilen birden fazla de-

yim vardır. 

B) Eş anlamı olabilecek birden fazla sözcük var-

dır. 

C) Yansıma sözcük olarak alınabilecek birden 

fazla sözcük vardır. 

D) İkileme olarak alınabilecek birden fazla söz-

cük vardır.  

 

 

 

SORU 4               (Metin METE) 

Bir deyimin ifade ettiği anlam, eğer cümlenin içe-

risinde verilmişse orada deyim açıklayıcısıyla ve-

rilmiştir. Burada sadece deyim olması yetmiyor, 

onun ifade ettiği anlamında cümlede yer alması 

gerekiyor.  

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

deyim açıklamasıyla birlikte verilmiş olabilir?  

A) Annem, bizleri buralara kadar getirmek için 

saçını süpürge etmişti. 

B) Öğretmenimizin bize bu kadar gönül koyaca-

ğını, darılacağını hesaba katmamıştık. 

C) Onların kalbini kırmamak için çok mücadele 

etti, ama bir türlü bunu başaramadı. 

D) Çocuklar olayları arkadaşlarına anlatırken 

yine baltayı taşa vurmuşlardı.  
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SORU 5               (Metin METE) 

Bir öğretmenim öğüt bildirmeyen, geniş zaman 

kullanılmayan bir atasözüne ben atasözü demem, 

o bir deyimdir diye bize atasözleri ve deyimlerin 

arasındaki ince çizgiyi aktarmaya çalışırdı. Biz de 

ikisinin farkını buradan bulmaya çalışırdık.  

 

Buna göre yukarıdaki verilenlerden yola çıktı-

ğımızda numaralandırılmış yerlerden hangileri 

atasözlerini temsil etmektedir?  

A) 1-2  B) 1-3  C) 2-4  D) 3-4  

 

 

 

 

 

 

 

 

SORU 6             (Kubilay ORAL) 

Deyimler sözcük grubu ya da cümle şeklinde bu-

lunabilir. 

Buna göre aşağıdaki deyimlerden hangisi farklı 

şekilde oluşturulmuştur? 

A) Hastane o kadar kalabalık ki İğne atsan yere 

düşmez. 

B) Son aldığım hediyeye burun kıvırması beni 

oldukça üzdü. 

C) Yeni gelen müdür çok sert, bize kök söktürü-

yor. 

D) Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur nede-

niyle her yeri su bastı. 

SORU 7               (Metin METE) 

1. Ağaca bakan keçinin dala bakan oğlağı olur. 

2. Abanın kadri yağmurda bilinir. 

3. Baba sanatı oğula mirastır.  

4. Kaçan balık büyük olur.  

Aşağıdaki görsellerden hangisi yukarıda veri-

len atasözlerinden birini kesin olarak temsil 

eder bir özelliğe sahiptir?  

A) 

 
 

B) 

 
 

C) 

 
 

D)  

 

•Dost, kara günde belli olur. 1 

•Atı alan Üsküdar’ı geçti. 2 

•Her horoz kendi çöplüğünde 
öter. 

3 

•Eski çamlar bardak oldu.  4 

Site: Turkceci.Net                                                                                                                                                 Proje: Kubilay ORAL


