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1. “Saatlerce olta başında bekledim, gelgelelim ki bir
balık bile tutamadım.” cümlesinde altı çizili ifadenin
cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin
hangisinde vardır?

* yüreği kan ağlamak
* ok yaydan çıkmak
* burnundan solumak
* kulağına küpe olmak

A) Şiddetli yağmurun yolu berbat hale getirmesine
rağmen yola devam ettik.

Aşağıdakilerden hangisi bu deyimlerden birinin
anlamı değildir?

B) Gece gündüz sınavlara çalıştım ne var ki birini bile
geçemedim.

A) Çok öfkelenmek.

C) Sana matematik sınavında yardım ederim ancak bir
şartım var.
D) Bu şekilde başarılı olamazsın çünkü nasıl ders
çalışılır bilmiyorsun.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “baştan savma
yapmak” anlamına gelen bir söz grubu kullanılmıştır?
A) Böyle saçma sapan projelerle karşıma gelme lütfen.
B) Bu ıvır zıvır işleri bırak da doğru dürüst bir işe gir.
C) Sence de bu ödev yarım yamalak olmamış mı?
D) Kayda değer bir ilerleme gösterdiğini sanmıyorum.

3. “Oldum olası bu tür şarkıları sevmemişimdir.”
cümlesinde altı çizili ifadenin cümleye kattığı anlamın
benzeri aşağıdaki cümlelerin hangisinde yoktur?
A) O eski günleri öyle çok özlüyorum ki bir bilsen.
B) Kendimi bildim bileli bu mahallede yaşıyoruz.
C) Öteden beri bu dükkânı onunla ortak işletiriz.
D) Eskiden beri kahvenin yanında bir çikolata yerim.

B) Geri dönüşü olmayan bir iş yapmak.
C) Çok acı ve üzüntü içinde olmak.
D) Bir şeyi hiç unutmamak

6. “……… kırgınlıktan, üzüntüden ya da herhangi bir
sebepten ötürü söz söyleyecek durumda olmamak
anlamına gelir.” cümlesinde boş bırakılan yere
aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilmelidir?
A) Ağzının içine bakmak.
B) Ağzını bıçak açmamak.
C) Ağzının payını vermek.
D) Ağzından çıkanı kulağı işitmemek

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Bir durum
karşısında nasıl davranacağı, ne tavır takınacağı belli
olmamak” anlamına gelen bir deyim kullanılmıştır?
A) O adam hiç de sağlam ayakkabı değil.
B) Sık boğaz etmeyin artık, anlatacağım her şeyi.
C) Dikkat et, onun sağı solu belli olmaz.
D) Öfkeden saçını başını yolmaya başladı.

4. “Gençler, çağın nabzını tutabilecek eserler üreten
yazarları tercih ediyor.” cümlesinde altı çizili ifade ile
ne kastedilmiştir?

8. “Kitaplarına yüreğinden bir şeyler katamayan
yazarlar ne yapsa da geniş kitlelere ulaşamazlar.”
cümlesinde altı çizili ifade ile anlatılmak istenen
nedir?

A) Farklılık

B) Özgünlük

A) Gençleri göz ardı etmek

C) Etkileyicilik

D) Güncellik

B) Hislerini eserine yansıtmamak
C) Toplumdan uzak kalmak
D) Çağın koşullarından uzak kalmak
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9. “Aziz Sancar’ın Mardin’ den üniversite okumak için
İstanbul’a gidişi hayatındaki kilometre taşlarından
biridir.” cümlesinde altı çizili ifadenin cümleye kattığı
anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A) Mikroskopun bulunması tıp bilimi için bir dönüm
noktası olmuştur.
B) Teleskop sayesinde gökyüzü daha detaylı
incelenebilir hale geldi.
C) Televizyonun icadı radyoya duyulan ilgiyi büyük
ölçüde düşürmüştür.
D) İnternet dünyanın her köşesinden birçok insanın
iletişim kurmasını sağlar.

10.

Deyim
1.Açmaza düşmek

2. Ağız değiştirmek

3. Ağzından
düşürmemek
4.Afiyette olmak

Anlamı
Sağlığı, sıhhati
yerinde olmak, rahat
yaşıyor olmak.
Daha önce
söylediğinin tersini
söylemeye başlamak.
Bir kimseden veya bir
şeyden her zaman söz
etmek.
İçinden çıkılması
oldukça güç bir
durumda kalmak.

Verilen deyimler ve anlamlarının doğru eşleşmesi için
aşağıdakilerden hangilerinin yer değiştirmesi
gerekir?
A) 1 ve 2

B) 1 ve 3

C) 2 ve 4

D) 1 ve 4

12. “(1) Çok öfkeli olmak anlamında ‘küplere binmek’,
(2) çok özlemek anlamında ‘burnunda tütmek’, (3) çok
korkmak anlamında ‘ağzı bir karış açık kalmak’, (4) çok
mutlu olmak anlamında ‘ayakları yerden kesilmek’
deyimi kullanılır.”
Yukarıdaki cümlede verilen deyim açıklamalarından
hangisi yanlıştır?
A) 4

B) 3

C) 2

D) 1

13. “Akşama doğru yola koyulduk. Arabada babamın
hiç sesi soluğu çıkmıyordu. Birkaç defa neyi olduğunu
öğrenmek için ağzını yoklasam da sonuç alamadım.
Sağ salim eve varalım, nasıl olsa ağzından bir şekilde
laf alırım diye düşündüm.”
Bu metinde kaç tane deyim kullanılmıştır?
A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez
içindeki deyimler cümleye uygun verilmemiştir?
A) Yurduna döneceği günü büyük bir heyecanla
bekliyordu. (iple çekmek)
B) İstemeden de olsa balkonda konuşmaları
duymuştu. (kulak kabartmak)
C) Yaşlı adam kazada kimsesiz kalan çocuğu yanına
aldı. (kol kanat germek)
D) Şıklığı ve zarafetiyle tüm solonun beğenisini topladı.
(göz doldurmak)

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim
açıklamasıyla birlikte verilmemiştir?
A) Bu kadar çenesi düşük biri olduğunu önceleri
bilmezdim.
B) Her gün çocukları için çalışıp çabalıyor, saçını
süpürge ediyordu.
C) Sınava geç kalınca telaştan ne yapacağını şaşırdı, eli
ayağına dolaştı.

15. “Ayak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde
deyim içinde kullanılmamıştır?
A) Ayakaltında dolaşıp durmayın artık çocuklar!
B) Bu kadar ayak diremeseydin çoktan mesele bitmişti.
C) Ayağının tozunu evini her yerine bulaştırmışsın.
D) Bakıyorum da bizim buralardan iyice ayağını kestin.

D) Yardım etmemek için türlü bahaneler uyduruyor,
ipe un seriyordu.
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Cevap Anahtarı
1.B

2.C

3.A

4.D

5.D

6.B

7.C

8.B

9.A

10.D

11.A

12.B

13.D

14.B

15.C

16.
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