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1. “Psikoloji ve felsefenin edebiyatla harmanlandığı bu 

fantastik yolculuk zihnimde eşsiz bir lezzet bıraktı.” 

cümlesinde altı çizili ifadenin cümleye kattığı anlam 

aşağıdakilerin hangisinde vardır? 

A) Yazar çocuk edebiyatının en güçlü kalemlerinden 

biri. 

B) Böyle özel bir eseri daha önce fark etmediğim için 

kendime çok kızdım. 

C) Son kitabını bitirdikten sonra benzersiz bir okuma 

zevki yaşadım. 

D) Kitabı büyük bir merak içinde okuyordu. 

 

2. “Yazar çıkmazlar içinde debelenen insanoğlunun 

zihninde cirit atan tahrip edici, hatta bazen çıldırtacak 

derecede tehlikeli sorulara rahatlatan ve tatmin eden 

cevaplar veriyor.” cümlesinde altı çizili ifadenin 

cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde 

yoktur? 

A) Ne yapacağını bilemez bir halde öylece bakıyordu. 

B) Çözümsüzlük içinde kıvranıp duruyor kadıncağız. 

C) Üst üste gelen sıkıntılar artık onu hepten bitirmişti. 

D) Sonunda verdiği kararın memnuniyetiyle ferahladı. 

 

3. “Eser tüm sıkıcılığına rağmen çocukların 

penceresinden yetişkinlerin dünyasındaki yapmacık ve 

sahte davranışları etkili bir biçimde dile getirmiş.” 

cümlesinde altı çizili ifade ile anlatılmak istenen 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Çocukların istekleri 

B) Çocukların bakış açısı 

C) Çocukların hayalleri 

D) Çocukların düşünceleri 

 

 

 

 

 

4. “Göz” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

deyim içinde kullanılmamıştır? 

A) Çocuk gözüne giren kıymıktan dolayı çok ağladı. 

B) Süslü laflarla gözüne boyamasına izin verme. 

C) Onun bunun malına göz dikmekten vazgeçmelisin. 

D) Bahçeye şöyle bir göz gezdirip dışarı çıktı. 

 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyim 

açıklamasıyla birlikte verilmiştir? 

A) Kadın ne yapacağını bilememiş, öfkeden deliye 

dönmüştü. 

B) Dedemin ağzından bal damlarcasına bir masal 

anlatışı vardı. 

C) Senelerdir onun dikiş tutturabildiğini görmek nasip 

olmadı. 

D) Yaş gününün bir an önce gelmesini istiyor, o günü 

iple çekiyor. 

 

6. “Babasının aldığı yeni bisikleti görünce ağzı 

kulaklarına vardı.” cümlesindeki “ağzı kulaklarına 

varmak” deyiminin yerine aşağıdaki deyimlerden 

hangisi kullanılabilir? 

A) Aklı çıkmak 

B) Nefesi kesilmek 

C) Etekleri zil çalmak 

D) Ayak diremek 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “el” sözcüğü 

deyim içinde kullanılmıştır? 

A) Annesi ellerini açıp bir güzel sildi. 

B) Konu komşuya el açacak duruma geldik. 

C) Küçük inciyi elini açıp içine koydu. 

D) Doktor bir süre elini açmamasını söyledi. 
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8. “Hasan Usta çocukluktan yetişmiş, bu mesleğe 

yıllarını vermiş bir zanaatkârdı.” cümlesinde altı çizili 

ifadenin cümleye kattığı anlam aşağıdaki 

cümlelerden hangisinde vardır? 

A) Bu işteki yeteneği gerçekten göz dolduruyordu. 

B) Nasıl yaptı bilmiyorum ama sonunda başardı. 

C) Tecrübe sahibi büyüklerimizden faydalanmalıyız. 

D) Meslek hayatımın en tuhaf dönemini yaşıyorum. 

 

9. “Onun amacı sadece çok okunmak değil, 

kendisinden sonra edebiyatımızda övgü ile söz edilen 

bir iz bırakmaktı.” cümlesinde altı çizili ifade ile 

aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? 

A) Çok sevilen bir yazar olmak 

B) Kalıcı eserler bırakmak 

C) Övülmekten çok hoşlanmak 

D) Alanında tek olmak 

 

10. “Okuduğunuz her diyalog bulmacanın bir parçasını 

çözerken bir başka gizemin kapısını aralıyor ve bu 

döngü roman boyunca devam ediyor.” cümlesinde altı 

çizili ifadenin cümleye kattığı anlam aşağıdaki 

cümlelerden hangisinde vardır? 

A) Okumak öyle kolay kazanılan bir alışkanlık değildir 

maalesef. 

B) Düzenli kitap okumanın faydaları saymakla 

bitmeyecek kadar çoktur. 

C) Yazar her bölümü ustalıkla kaleme almış, her şey 

yerli yerinde. 

D) Kitaptaki her soru sizi bir başka merakın içine 

düşürüyor. 

 

 

 

 

 

 

11. Aşağıdaki deyimlerden hangisinin anlamı yanlış 

verilmiştir? 

A) İçi dışına çıkmak - Acıkır gibi olmak ve bundan 

dolayı rahatsızlık duymak. 

B) İçi içini yemek - İstediğini yapamama yüzünden 

üzülmek. 

C) İçi kan ağlamak - Çok kederli olduğunu dışarıya belli 

etmemek. 

D) İçi almamak - Sakıncalı gördüğünden ya da 

beğenmediğinden, bir işi yapmak istememek 

 

12. “Kol” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

deyim içinde kullanılmıştır? 

A) Kolunu kaldırıp en üstteki dolaba uzandı. 

B) Evi temizlemek için kolları sıvadık. 

C) Küçük çocuğun kolu kırılmıştı. 

D) O kazadan sonra nerdeyse kolunu kaybediyordu. 

 

13.  * burnunda tütmek 

* burun kıvırmak 

* burnunun dikine gitmek 

* burnu havada olmak 

Aşağıdakilerden hangisi, verilen deyimlerden birinin 

açıklaması olamaz? 

A) Kendini pek beğenmiş olmak. 

B) İşi başından aşkın olmak. 

C) Hep kendi bildiğini yapmak. 

D) Önem vermemek, beğenmemek. 
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