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Sunuş
Sevgili Öğrenciler,
TETRA Yayınları tarafından yayımlanan Türkçe Deyimler ve Atasözleri Soru Bankası, 8. sınıf
öğrencilerinin okul derslerinde ve LGS’de deyimler, atasözleri, söz grupları ve ikileme konularında
daha başarılı olması için özenle hazırlanmıştır. İçeriğinde bulunan özgün, mantık-muhakemeye dayalı
ve yeni nesil sorularla eminiz ki deyimler ve atasözleri konusunu daha çok seveceksiniz.
Hedefimiz, okul derslerinizde, yazılı sınavlarınızda ve LGS’de karşınıza çıkacak deyimler ve atasözleri
konulu soruları daha rahat ve kendinizden emin çözmenizdir.
Alanında uzman yazarlar tarafından hazırlanan bu kitap, Millî Eğitim Bakanlığının Türkçe dersi 8. sınıf
öğrencilerine yönelik deyimler ve atasözleri konularındaki tüm kazanımlarını içermekte olup sınavlarda
karşınıza çıkabilecek her türlü soru tipini bünyesinde barındırmaktadır.
“Gelişime Hazır mısın?” parolasıyla yola çıkan TETRA Yayınları olarak amacımız, hem konu odaklı
sorularda hem de yeni nesil sorularda yetkinliğinizi ve başarınızı arttırmak, karşınıza çıkacak sınavlarda
deyimler ve atasözleri sorularının tamamını doğru yanıtlamanıza yardımcı olmaktır.
Yayınevimizin adı neden TETRA?
Yayınevimizin adı, kitaplardaki şemanın dört ana bölümden oluşması nedeniyle TETRA olarak
belirlenmiştir.
TETRA, Latince “dört, dört ana bileşenden oluşan” anlamına gelmektedir.
TETRA Yayınları 8. Sınıf Türkçe Deyimler ve Atasözleri Soru Bankasının 4 sayfadan ve 13 sorudan
oluşan her bir testi dört ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerde yer alan sorular ve soru mantıkları
bir sonraki sayfamızda geniş bir şekilde açıklanmaktadır.
Kitabımızın siz değerli öğrencilerimize, gerek okul derslerinde gerek LGS’de başarınıza başarı katması
dileğiyle…

Bu Kitapta Neler Var?
TETRA 8. Sınıf Türkçe Deyimler ve Atasözleri Soru
Bankası kitabının her bir testi, soru mantıkları ve
kazanımları doğrultusunda dört ana bölüme
ayrılmıştır:

1. SAYFA
Her testin ilk sayfasında yer alan bu bölümde bulunan 6 soruda öğrencilerimizin
konuyla ilgili temel yeterlilik düzeyleri ölçülmektedir. Bundan ötürü sorularımız diğer
bölümlere göre daha kısadır ve konuyla ilgili temel kazanımlar yer almaktadır. LGS’de
karşımıza çıkmaya aday bu soru tiplerine hazırlıklı olmanız sınav başarınız açısından
önem teşkil etmektedir.

2. SAYFA
Her testin ikinci sayfasında yer alan bu bölümde bulunan 4 soruda öğrencilerimizin konuyla ilgili daha
detaylı ve yoruma açık sorulara karşı yeterlilik düzeyi ölçülmektedir. Bundan ötürü bu sayfadaki sorularımız ilk sayfada yer alan sorulara göre boyut olarak genelde daha büyüktür. LGS’de karşınıza çıkmaya
aday bu soru tiplerine de hazırlıklı olmanız sınav başarınız açısından önem teşkil etmektedir.

3. SAYFA
Her testin üçüncü sayfasında yer alan bu bölümde bulunan 2 soruda MEB’in her ay yayımlanan örnek sorularında mutlaka yer alan infografik tarzda ve okuduğunu anlamlandırma, muhakeme yeteneğini ölçen sorulara
yer verilmiştir. Geçmiş yıllarda uygulanmış olan LGS’lerde de yer alan bu soru tipi dikkatli ve doğru okuma
üzerine kurulmuş bir mantığa sahiptir. Türkiye’de değişen sınav mantığının önemli ayaklarından biri olan bu
soru tipinde kendini geliştirmiş öğrencilerin diğer branşlarda da daha başarılı olacakları muhakkaktır.

4. SAYFA
Her testin dördüncü sayfasında yer alan bu bölümde bulunan 1 soruda yine MEB’in her ay yayımlanan örnek
sorularında mutlaka yer alan görsel, grafik, okuduğunu anlamlandırma ve sözel mantık-muhakeme tarzındaki
sorulara karşı yeterliğinizi ölçmek ve arttırmak amaçlanmıştır. LGS’de deyimler ve atasözlerine dayalı tüm
kazanımları bünyesinde barındıran bu sorularla birlikte deyimler ve atasözlerinin son döngüsünü tamamlamış
olacaksınız.

İSTİKLAL MARŞI
Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı,
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı,
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal…
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım.
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım,
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Ruhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli,
Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
“Medeniyet” dediğin tek dişi kalmış canavar?

O zaman vecdile bin secde eder, varsa taşım,
Her cerihamdan, İlahî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruhumücerret gibi yerden naaşım,
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın,
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın,
Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.
Mehmet Akif Ersoy
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1.

Uzun bir gözlem ve deneme sonucu olarak sosyal olayların nasıl olageldiklerini tarafsızca bildiren atasözleri yer
almaktadır.

4.

TEST

Bazı deyimler cümle şeklinde olabilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya örnektir?
A) Atı alan Üsküdar’ı geçti.

Aşağıdakilerin hangisinde atasözlerinden hangisi yukarıdaki açıklamayla örtüşmemektedir?

B) Bitli baklanın kör alıcısı olur.

A) Garip kuşun yuvasını Allah yapar.

C) Acı acıyı keser, su sancıyı.

B) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

D) İşleyen demir ışıldar.

C) Meyve veren ağacı taşlarlar.
D) Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.

2.

İnsanoğlu doğar, büyür ve ölür. Maddi güzellik ve gençlik
ne kadar çekici ve büyüleyici olursa olsun etkisi kısa sürer.
Fakat manevi güzelliklerle donanmış iyi huylu kimseler,
kendilerini daimî olarak sevdirirler. Güzelliği ve gençliği ile
övünen kimseye kısa bir süre değer verilir hâlbuki iyi huylu
olan, çirkin bile olsa, devamlı değer görür.

5.

Atasözleri ve Deyimlerin Ortak Özellikleri:
• Eski zamanlardan günümüze ulaştıkları için kimin tarafından söylendikleri belli değildir.
• Kısa ve özlü sözlerdir. Yani az sözcükle çok şey anlatır.

Bu paragrafta anlatılan durumu aşağıdaki ifadelerden
hangisi karşılamaktadır?

• Kalıplaşmış sözlerdir. Herhangi bir değişikliğe uğramaz.

A) Alçak yer yiğidi hor gösterir.

• Genellikle mecaz anlam taşır.

B) Karınca kanatlanınca serçe oldum sanır.

Verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

C) Merhametten maraz doğar.

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

D) Güzellik çağı akarsudur, ona güvenilmez.

3.

Atasözleri kalıplaşmış sözlerdir. Bu yüzden atasözünü
oluşturan sözcükler yerine başka sözcükler getirilemez,
sözcüklerin sıralanışında da değişiklik yapılamaz. Örneğin; “Damlaya damlaya göl olur.” atasözünde bulunan
“göl” sözcüğünün yerine “havuz” sözcüğünü getiremeyiz.
Sözcüklerin yerlerini değiştirip “Göl damlaya damlaya
olur.” da diyemeyiz. Atasözlerinin hepsi tamamlanmış bir
yargı bildirir. Bu nedenle atasözleri cümle değeri taşır.
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu kurala aykırı olarak değiştirilmiştir?

6.

Deyimler de atasözleri gibi, kalıplaşmış sözlerdir. Bir deyimin sözcükleri değiştirilip yerlerine başka sözcükler konulamaz ve deyimin söz dizimi bozulamaz.
Örneğin :
Suratından düşen bin parça. (Yanlış)
Yüzünden düşen bin parça. (Doğru)
Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?

A) Çalma elin kapısını, çalarlar kapını.

A) Karpuz çekirdeğini doldurmamak

B) Alet işler, el övünür.

B) Gönül almak

C) Dikensiz çiçek olmaz.

C) Dirsek çevirmek

D) Vakit nakittir.

D) Damarı tutmak
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• Çok önemli bir iş için bir kimseye ricada bulunmak
hatta yalvarmak gerekirse yapınız. Bununla hiçbir şeyiniz eksilmez.

7.

• Bazı kişilerin bizi hırpalaması, gücümüze gitmez.
Çünkü bunun iyi niyetle ve iyiliğimiz için yapıldığını
biliriz.
• Bir şeyin sadece sözünü etmek o şeyden çıkar getirmez.
• Bir sözü söylemeden önce boğazın her boğumunda
bir kez içimizden geçirmeli, bunun nasıl bir sonuç
doğuracağını düşünmeli, uygun olmayan yönlerini
düzeltmeli, böylece tekrar tekrar (son boğuma kadar)
düşünüp düzeltmeler yapmalı, sonra söylemeliyiz. Bu
provalar sırasında belki de bir sakınca hatırımıza gelir, sözü söylemekten büsbütün vazgeçeriz.

9.

Atasözlerinde ustaca bir üslup, büyüleyici ve inandırıcı bir
anlatım özelliği vardır. Yüzyıllardan beri kullanıldıkları, her
gün işitildikleri hâlde tazeliklerini kaybetmeyen bu sözlerde çeşitli anlatış yolları, çeşitli söz sanatları görülür.
Örneğin: Güvenme varlığa, düşersin darlığa.
Yukarıdaki atasözünde tezat (zıtlık) sanatına yer verilmiştir.
Aşağıda anlamı verilen atasözlerinin hangisinde tezat
sanatı vardır?
A) Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz:
Çoklar, azların birikmesiyle meydana gelir. Küçük şeyleri hor görenler, büyük şey edinmek fırsatını sürekli
olarak kaçırıyorlar demektir.

Aşağıdaki atasözlerini verilen anlamlar ile eşleştirdiğimizde hangisi dışta kalır?

B) Her koyun kendi bacağından asılır:

A) Bal bal demekle ağız tatlanmaz.

C) Minareyi çalan kılıfını hazırlar:

B) Dostun attığı taş baş yarmaz.
C) El etek öpmekle dudak aşınmaz.
D) Buğday başak verince orak pahaya çıkar.

Herkes kendi davranışlarından sorumludur.

Kolay kolay gizlenemeyecek denli büyük bir suç işleyen kişi, bunun ortaya çıkmaması için gereken önlemleri daha önce alır.
D) Al elmaya taş atan çok olur:
Değerli kimselere sataşan çok olur.

10. Aşağıdaki şiirlerin hangisinde deyim kullanılmıştır?
A) Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi?
En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi,
• Arığa su gelene kadar kurbağanın gözü patlar

8.

• Artık mal göz çıkarmaz

Kaç bıldır öteden göz kırpar bana.

• Aşığın gözü kördür

Her umut bir yoldaş, her dert âşina.

• Başının gözünün sadakası
• Göz göre göre

C) Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle!

• Azıksız yola çıkanın gözü el torbasında kalır
• Göz görmeyince gönül katlanır
Yukarıda verilen ifadelerin kaç tanesinde “göz” kelimesi deyim içinde kullanılmıştır?
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B) 3

C) 4

Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle
D) Aşkın aldı benden beni,

• Bakan göze bağ (yasak) olmaz

A) 2

B) En ışıltılı çağında yıldızların

D) 5

Bana seni gerek seni.
Ben yanarım dün ü günü,
Bana seni gerek seni.

Deyim - Atasözü - Söz Grupları

11.

K GRUBU

L GRUBU

........................................................

........................................................

Sesi soluğu çıkmamak
Sesi çıkmamak
Bir elin sesi çıkmaz
Ses etmek
Sesi gelmek

Tat vermek
Tatsızlık çıkarmak
Tatlı yerinde bırakmak
Tatlı canını sıkmak
Tatlı canından olmak

M GRUBU

........................................................

Can sohbeti
Can atmak
Can baş üstüne
Can beslemek
Canına düşkün

N GRUBU

........................................................

Kalpten kalbe yol
vardır
Kalp kırmak
Kalp kalbe karşıdır
Kalp olmamak
Kalp atmak

Serap Öğretmen sınıfı beşer kişilik dört gruba ayırmıştır. Sunumda seçilen bir sözcükle ilgili sadece deyimlere örnekler verilmesini istemiştir. Bu gruplar sırasıyla sunum yapmıştır. Her grup beşer örnek vermiştir.
Her örnek yirmi puan olduğuna göre K, L, M , N gruplarından hangisi en fazla puanı toplamıştır?
A) K

12.

B) L

C) M

D) N

Vaktiyle köyün birinde ahalinin tarlaları ve meyve - sebze bahçelerini suladığı bir su kaynağı varmış. Bu kaynak köyün
ortak malıymış. Civarda başkaca su kaynağı olmadığından bütün köylü arazisini bu kaynaktan nöbetleşe sıra ile
sularmış. Kimin ne vakit, ne kadar su kullanacağı belliymiş ve herkes kendi sırasını takip eder, komşularının hakkına
da saygı gösterirmiş.
Ancak her köyde olduğu gibi bu köyde de açıkgöz bir adam varmış. Sebze bahçesi su kaynağının hemen yakınında
bulunan bu adam, herkes gibi sırası geldiğinde gider; kaynaktan suyunu alırmış ama bununla yetinmeyip kaynak ile
bahçesi arasına gizli bir su yolu kazmış. Kimseler fark etmesin diye de su yolunun üzerini taşla tahtayla kapatmış.
Yaz ortasında herkesin tarlası susuzluktan yanıp kavrulurken, onunki fidanların boy üstüne boy attıkları, yemyeşil bir
hâlde olurmuş. Üstelik bostanın ortasındaki sulama havuzu da her zaman silme doluymuş. Köylüler “Bu işin içinde bir
iş var.” diyerek araştırmışlar ve kısa bir süre sonra da bu uyanığın……………………….fark etmişler. Sonuç olarak bu
deyim gizlice iş görmek, kimselere fark ettirmeden işler çevirmek anlamında kullanılır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilmelidir?
A) Gemisini yürütmek
B) Akıllı geçinmek
C) Zül saymak
D) Saman altından su yürütmek
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13.

Altı arkadaş okulun bahçesine çizilen seksek oyununu oynayacaktır. Kızlar ve erkekler olarak iki gruba ayrılan öğrencileri gören
Eyüp Öğretmen çocuklara tek sayılara basıldığında deyim, çift sayılara basıldığında atasözü söylemelerini istemiştir. Oyun tek
bir tur oynanacaktır. Çift ve tek sayıların yan yana olduğu ikili karelerde taş yoksa öğrenci ayağını ikisine birden basacak ve ne
deyim ne de atasözü söylenecektir.
Sıra kızlardan başlayacaktır. Bir kız bir erkek olarak devam edecektir. İlk kız bir numaradan başlayacak diğerleri de sonraki sayılara taşı atacaktır. Oyunun kuralı taşı attığın kareye basmadan tek sıra hâlindeki karelere tek ayak, yan yana bulunan karelere
çift ayak şeklinde basmaktır. 7 ve 8 numaralı karelere gelindiğinde taşın geldiği kareye basmadan taşı dönüşte alacak olan
çocuk sıradaki arkadaşına verecektir.
Kızlar

Erkekler

Ayşe

Behlül

Ela

Timur

Beril

Beyazıt

Kızlardan ilk önce Beril, erkeklerden Timur taşı atmıştır. Kızlardan son olarak Ela, Beyazıt’tan hemen önce taşı 5 numaralı kareye atmıştır.
Bu bilgilere göre 3 numaralı kareye taşı atan öğrencinin söyledikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Açık ağız aç kalmaz.
Göz gördüğünü (ağız yediğini) ister.
Söz ağızdan çıkar.
B) Aç elini kora sokar.
Ağzına geleni söylemek
Ağaç yaprağıyla güler.
C) Denizdeki balığın pazarı (pazarlığı) olmaz.
El için kuyu kazan, evvela kendisi düşer.
Gözü tanede olan kuşun ayağı tuzaktan kurtulmaz.
D) Ata et, ite ot vermek
Adam içine karışmak
Kimse bilmez, kim kazana kim yiye.
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1.

Atalarımızın her alanda temel noktası adalet olmuştur.
Adalet dilimizde “hak, doğruluk” kelimeleriyle de karşılanmış, atasözlerimizde de bu şekilde kendini göstermiştir.
Bu örneklerde adaletin mutlaka yerini bulacağı, adaletin
her şeyin üstünde olduğu vurgulanmıştır.

4.

TEST

Aşağıdakilerden hangisi “O da evlendi, mutluluğa kanat
çırptı.” cümlesindeki deyiminin anlamıdır?
A) Kurtulmak
B) Serbest kalmak

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi adalet kavramı ile
ilgili değildir?

C) Kendini bulmak
D) Yeni bir başlangıç yapmak

A) Dinsizin hakkından imansız gelir.
B) Yedi adım yolun, bir yudum suyun hakkı vardır.
C) Arsız güçlü olunca haklı suçlu olur.
D) Hak deyince akan sular durur.

2.

Bazen istemediğiniz bir olay gelince başınıza, başınızdan
aşağı kaynar sular dökülür âdeta, ne yapacağınızı şaşırırsınız. Birisini ikna etmek için bin dereden su getirirsiniz,
bazen de yine de karşınızda ki ayak diretir de diretir. Bazı
insanlar vardır, burunları Kaf Dağı’ndadır kendilerinden
başka kimseye değer vermezler. Alçak dağları ben yarattım, yüksekler babamdan miras kaldı havasındadırlar. Oysa dünyanın Sultan Süleyman’a bile kalmadığı aşikârdır.
Bunların hepsi kulağımıza küpe olmalı.

5.

Atasözü, uzun gözlem ve deneyimler sonucu oluşmuş bilgi ve öğüt veren kalıplaşmış sözlerdir.
Aşağıdakilerin hangisinde atasözü vardır?
A) Kalendere “Kış geliyor.” demişler, “Titremeye hazırım.” diye cevap vermiş.
B) İki delikanlı dalga geçip otururlarken kapı yeniden sürüldü.
C) Böyle zor bir zamanda, birbirinizi kırmak yerine birbirinize destek olmalısınız.

Bu parçada yer alan atasözü ve deyimler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

D) Boğaz’ın sisle kaplı olduğunu ancak ön güvertede bir
yer bulup oturunca fark etmişti.

A) İnsan ne kadar zengin olursa olsun bu dünyadan göçüp gidecektir, bu nedenle dünyaya bel bağlamamalıdır, anlamına gelen atasözü vardır.
B) Başa gelen bir durumdan alınan dersi unutmamak, anlamında bir deyim kullanılmıştır.
C) Kibirlenmek, şımarmak, anlamında deyim kullanılmıştır.
D) Verilen bir işi ağırdan almak, gönderilen yere isteği ile
gitmemek, anlamında deyim vardır.

6.

• Emanet ata binen tez iner.
• Emanet eşeğin yuları gevşek olur.

3.

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Deyimler cümle hâlinde bulunamaz.

• Emanete hıyanet olmaz.
• Kediye ciğer emanet edilmez .

C) Atasözleri genel olarak öğüt vermeyi amaçlar.

Yukarıdaki atasözlerinin kaç tanesi “Emanet olarak bırakılan şeyi titizlikle korumak gereklidir.” anlamında kullanılmıştır?

D) Atasözü ve deyimlerden bazılarının söyleneni bellidir.

A) 4

B) Deyimler sadece cümlenin sonunda bulunabilir.

B) 3

C) 2

D) 1
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7.

Türk atasözlerinde cahillik ve bilmezlik toplumun çürümesine yol açabilecek en önemli etken olarak görülmüş, cahillik savaşılması gereken bir düşman olarak görülmüştür.
Bu bağlamda insanların bilmezlikten kurtarılması vurgulanırken cahillikten uzak durulması gerektiği öğütlenmiştir.
Türk atasözlerinde bilime verilen değer hep ön planda tutulmuş; bilim, bir milleti çağın gereklilikleri doğrultusunda
ayakta tutabilecek yegâne güç olarak görülmüştür. Bu anlamda bilimi referans alarak gelişen toplumların, çağın gerisinde kalmayacakları vurgulanmıştır. Dolayısıyla bilimin
ışığında yürüyen toplumların bilgi üreten “bilgi toplum”ları
hâline gelecekleri yüzyıllar öncesinden işaret edilmiştir.
Ayrıca atasözlerinde bilim adamı yetiştirmenin güçlüğü
dile getirilerek, toplumun bilim adamlarına, öğretmenlere
ve sanatçılara saygı göstermesi ve onlara sahip çıkması
gerektiği vurgulanmıştır.

9.

• Atı alan Üsküdar’ı geçti.
• Dereyi görmeden paçaları sıvamak
• Etekleri zil çalmak
• Boynuz kulağı geçmek
• Pire için yorgan yakmak
• Saman altından su yürütmek
• Ağzı kulaklarına varmak
• Akıntıya kürek çekmek
Verilen deyimlerle ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
A) Gerektiğinden çok önce veya henüz ortada hiçbir şey
yokken hazırlanmaya kalkışmak, anlamında kullanılabilen deyim vardır.
B) Mutlu olmak ile ilgili sadece bir deyim vardır.

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi metinde sözü geçen
konulardan biri ile eşleşmemektedir?

C) Cümle hâlinde olan deyim bulunmaktadır.
D) Belli etmeden iş çevirmek, ortalığı karıştırmak, anlamında kullanılan deyim vardır.

A) Âlimin bir saati, cahilin yüz saatinden kıymetlidir.
B) Cahile söz anlatmak deveye hendek atlatmaktan zordur.
C) Kişi mürekkep yalamakla âlim olmaz.
D) Zenginin sermayesi kasasında, âlimin sermayesi kafasında.

10.

• Misafir sofrana oturduğu zaman onu gönül borcu altında bırakma, ona teşekkür etmeyi kendine borç bil.
(Nasrı Hüsrev)
• Misafir gelecekmiş gibi evini, ölüm gelecekmiş gibi
kalbini temiz tut. (Mevlana)
• Bizde misafire “Neden geldin?” diye sorulmaz. Çünkü
misafir, Allah’ın kuluna gönderdiği hediyedir. (Murat
Tavlı)

8.

• Gerçek misafirperverliğin olduğu yerde, çok söze ihtiyaç yoktur. (Pallet Hokah)

Atasözleri topluma değer aktarımında önemli bir araçtır.
Aşağıdaki atasözlerinden kaç tanesi yanda verilenden
farklı bir değeri karşılamaktadır?

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi verilen özdeyişlerle
aynı doğrultudadır?

A) Tasarruf

c

Damlaya damlaya göl olur.

A) Misafir kısmeti ile gelir.

B) Sorumluluk

c

Bugünün işini yarına bırakma.

B) Misafir umduğunu değil bulduğunu yer.

C) Temizlik

c

Aslan yatağından bellidir.

C) Davetsiz gelen döşeksiz oturur.

D) Dayanışma

c

Sakla samanı gelir zamanı.

D) Misafir üç gün misafirdir.
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11.

İnsanoğlunun fiziksel özelliklerini yansıtan deyimler

Yüzü gülmek, yüze gülmek

Olumlu insan davranışlarını ifade eden bireysel
nitelikli deyimler

Yüz vermek, yüzünü ağartmak, yüzü
gözü açılmak, yüzünü güldürmek

Olumsuz insan davranışlarını ifade eden deyimler

Yüzüne gözüne bulaştırmak, yüzünü
kara çıkarmak, yüzünü kızartmak

Dua - beddua niteliğindeki deyimler

Yüzü suyu hürmetine

“Yüz” sözcüğü insanların gerek fiziksel özellikleri, gerekse olumlu olumsuz davranışlarını ifade edildiği durumlarda deyim içinde
kullanılmaktadır.
Aşağıdakilerin hangisinde “yüz” sözcüğü diğerlerinden farklı bir konudaki deyim içinde kullanılmıştır?
A) Alnı açık, yüzü ak
B) Yüzü düşmek
C) Yüzünü güldürmek
D) Yüzü sıcak olmak

12.

Bilgi
Yarışması
Bir ortaokulda düzenlenen atasözü ve deyimler bilgi yarışmasına katılan dört öğrenci için kurallar çok basittir. Ekranda çıkan
atasözü ise farede sola, deyim ise sağa tıklayacaktır. Ekranda çıkan atasözü ve deyimler sırasıyla şunlardır:
I. Gel zaman git zaman
II. Ayıkla pirincin taşını
III. Evvela can, sonra canan
IV. Çıkmaz ayın son çarşambası
V. Dört göz bir evlat için
Aşağıdaki öğrencilerden hangisi tüm aşamalarda sırasıyla doğru cevabı vermiştir?
A) Ramiz: Sağ, sol,sol,sağ,sol,

B) Batuhan: Sol,sol,sağ,sol,sol

C) Aybüke: Sağ, sağ, sol, sağ, sol

D) Umay: Sol,sol,sağ,sol,sağ
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13. Sanatçı Deniz Cem Önduygu’nun atasözleri ile hazırladığı grafik sosyal medyada büyük ilgi görmeye başladı.

ANONİM HALK VERİSİ
Okyanus
El
Deniz

Anne

Teyze

Oynama
Davranışı

Övünme

Göl
Birikinti

Alet
Öğün Sonrası Zaman

Damla Sayısı

Yukarıdaki grafiklerde “Teyze anne yarısıdır.’’, “Damlaya damlaya göl olur.” , “Alet işler el övünür.”, “Aç ayı oynamaz.” atasözlerimiz grafik şeklinde ifade edilmiştir.
Aşağıdakilerin hangisinde “küçük de olsa birtakım belirtilerin önemli olaylara işaret olduğunu anlatan bir söz” anlamında kullanılan bir atasözü grafikle ifade edilmiştir?
B) Gurur

A)
Üretilen
Ses Miktarı

0

Veren

İstemeyen
İsteyen

0

2

4

6

8

C)

Utanç

Birey

D)
Var

0

13.658

–

29.712

Duman

Akıl

Yok

Yaş

18

Vermeyen

10

El Sayısı

Yok

Ateş

Var
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1.

Atasözü ve deyimlerde belli kavramlar, durumlar ya da sıfatlar da zaman zaman kötülenmiştir. Belli özellikleri taşımak, belli sıfatlarla nitelendirilmek bir eksiklik olarak ifade
edilmiştir. “Açlık, kellik, yalnızlık, fakirlik, cahillik, şöhret,
tembellik, boşboğazlık, çocukluk ve azgınlık” gibi özellikler
genellikle kötü sıfatlar olarak nitelendirilmiş, bu özellikleri
taşıyan kişiler de bu bağlamda kötülenmiştir.

4.

4.
TEST

Kimi atasözleri çok kısa bir öykü biçiminde söylenmiştir.
Örnek: Deveye inişi mi seversin yokuşu mu demişler;
düz, yere mi girdi, demiş.
Aşağıdakilerin hangisinde kısa öykü biçiminde atasözü vardır?
A) Adem’e selam verelim demişler; borçlu çıkmışlar.

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi metinde verilen
açıklamayı örneklendirmez?

B) Zor zamanlarda lazım olur demişler; sarımsak saklamış.

A) Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez.

C) Kediye kuyruğunu bul demişler, arkadaşına gitmiş.

B) Faydasız baş, mezara yaraşır.

D) Terziye göç demişler, iğnem başımda demiş.

C) Kel ilaç bilse kendi başına sürer.
D) Boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir.

2.
Gülme komşuna

hayır gele başına.

Sakla Samanı

Hayır dile komşuna

• Takdir ne ise o olur.
• Talih yâr olmayınca elden ne gelir.

yemeye yüzün olsun.

Yukarıdaki cümleler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi

kazma kürek yaktırır.

Bağa bak üzüm olsun
Gelin altın taht getirmiş
Mart kapıdan baktırır

• Baba evladının fenalığını istemez.
• İlim deryadır.

gelir başına.

Açtırma kutuyu
Güvenme varlığa

5.

söylenemez?

düşersin darlığa.

A) Bilimin önemini belirten bir söz kullanılmıştır.
B) Şansın önemini belirten bir söz bulunmaktadır.

gelir zamanı.

C) Kader inancı ile ilgili bir atasözü bulunmaktadır.

söyletme kötüyü.

D) “Yardım etmek, yararlı olmak” anlamında deyim kullanılmıştır.

Verilen söz grupları birbirleri ile eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi boşta kalır?
A) Bağa bak üzüm olsun
B) Açtırma kutuyu
C) Hayır dile komşuna
D) Gelin altın taht getirmiş

3.

6.

Atasözleri içinde anlamları birbirine aykırı olanlar vardır.
Yalan söylemenin kötü sonuçlar vereceğini bildiren atasözleriyle birlikte doğru söylemenin kötü sonuçlar vereceğini bildiren atasözleri de mevcuttur.

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde sesteş sözcükler
bir arada kullanılmıştır?

Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiyi örnekler nitelikte
değildir?

A) Ölmüş koyun kurttan korkmaz.

A) İyilik eden iyilik bulur.

B) Dilim seni dilim dilim dileyim.

B) Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

C) Delikli taş yerde kalmaz.

C) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.

D) Koça boynuzu yük değil.

D) Doğru söyleyenin tepesi delik olur.
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7.

Türk şiir geleneği içerisinde atasözleriyle şiiri süsleme,
fikirleri kuvvetlendirme çok eski ve yaygın bir tarzdır. İslamiyet’in kabulünden bu yana bin yıllık sürede gelip geçmiş şairlerin büyük bir çoğunluğu eserlerinde atasözlerine
oldukça mühim yerler vermiştir. Birçok şair eserlerinde
atasözlerine yer vermek şöyle dursun atasözü söylemek
için şiirler yazmıştır. Düşüncelerine uygun atasözlerinin
önüne arkasına uygun eklemeler yaparak şiirler vücuda
getirmiştir.
Örneğin:
Sevenin çok olur, malın çok ise
Züğürt isen seni dahi deli ederler. (Karacaoğlan)
Yukarıda örnek olarak Karacaoğlan’ın şiirinden iki dize
verilmiştir.
Karacaoğlan bu şiiriyle hangi atasözünü işaret etmektedir?
A) İnsanın kötüsü (fenası) olmaz, meğerki parası olmaya.
B) Paran varsa cümle âlem kulun, paran yoksa tımarhane yolun.
C) Taş ne kadar ıslanırsa deli o kadar uslanır.
D) Malını yemesini bilmeyen zengin, her gün züğürttür.

9.

Halk edebiyatı türlerinin içerisinde
atasözleri sıklıkla görülmektedir. Masallarda, halk hikâyelerinde, âşık şiirinde,
özellikle de fıkralarda buna rastlarız.
Fıkralar ile atasözleri iç içe geçmiştir.
Fıkralardan çıkmış çok sayıda
atasözü vardır. Özellikle Nasrettin
Hoca fıkralarının nerdeyse her biri bir
atasözüne kaynaklık eder. Fıkrası bilinen atasözünün
etkisi de daha fazla olmaktadır. Hepimizin bildiği bir
fıkrayı tekrar hatırlatalım:
Subaşının eşeği kaybolmuş. Hayvanın bulunması için
herkes seferber olmuş. Hoca da subaşının eşeğini
aramaya başlamış. Hoca, bir yandan kayıp hayvanı
arıyor; bir yandan da türkü söylüyormuş. Diğer
arayıcılar, Hoca’nın bu hareketine anlam
verememişler. İçlerinden biri, türkü söylemesinin
sebebini Hoca’dan sormuş. Hoca gülerek cevap
vermiş:
– ……………………………………………….
Metnin akışına göre, Hoca’nın verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yazın araması, kışın taraması olmazsa herkes besler
hayvanı.
B) Adam adamdır olmasa da pulu, eşek eşektir atlastan
olsa çulu.
C) El, elin eşeğini türkü çağırarak arar.
D) Eşek eşeği ödünç kaşır.

8.

Öğretmenlerimiz, düşünerek cevap verin, diyorlar. Bence
haklılar. Yanlış yapmaktansa birkaç dakika geriden gelmek daha kabul edilebilir bir durum. Yine de bu söze uyduğumu söylemem zor. Sınavlarda bazı soruları……………,
hiç düşünmeden, yapabiliyorum. Örneğin geçen gün tarih öğretmenimiz HasanKeyf’in nerede olduğunu sordu
ve ben hiç düşünmeden Batman’da olduğunu ve birçok
turistin akınına uğradığını anlattım. İnsan gezip gördüğü
yerleri hiç unutmuyor. Özellikle görsel hafızama çok güveniyorum. Ben bu mesleği gözü kapalı yaparım.

10. Birtakım atasözlerinde anlam çok daha keskin bir anlatım
gücüne erişirken fiillere bile ihtiyaç duyulmamıştır. Ne var
ki cümlenin en önemli ögesi olan fiil atılmış olduğu hâlde
atasözünün anlamı tamdır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu açıklamaya örnek değildir?

A) İlerisini gerisini hesaplamamak

A) Aba vakti yaba, yaba vakti aba.

B) Nefesini tutup beklemek

B) El el ile, değirmen yel ile.

C) Başında beklemek

C) Kuş kanadıyla, er atıyla.

D) Hesap kitap yaparak

D) Battı balık yan gider.
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11.

ATASÖZLERİ
1.
Hafta

Balık baştan kokar.
Ak akçe kara gün içindir.
İki karpuz bir koltuğa sığmaz.

2.
Hafta

Gülü seven dikenine katlanır.
Üzüm üzüme baka baka kararır.
Damlaya damlaya göl olur.

3.
Hafta

Ağaç yaşken eğilir.
Denize düşen yılana sarılır.
Terzi kendi söküğünü dikemez.

4.
Hafta

Güneş balçıkla sıvanmaz.
Sütten ağzı yanan yoğurdu üﬂeyerek yer.
Kaçan balık büyük olur.

5.
Hafta

Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez.
Çürük tahta çivi tutmaz.
Ummadığın taş baş yarar.

Beş hafta boyunca yukarıdaki atasözlerini sınıfa kavratmak için çeşitli metin ve materyallerden faydalanan Zeynep Öğretmen
uygulama sonlarında sınıfa kısa sınavlar uygulayarak onları sınamaktadır.
Beşinci haftanın sonuna gelindiğinde bütün atasözleri öğrenilmiş durumdadır.
Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi Zeynep’in ulaştığı sonuçlardan biridir?
A) Sınıf ikinci haftaya geçerken, güç bir duruma düşenlerin bundan kurtulmak için her türlü çareye başvurmaları olağandır,
anlamına gelen atasözünü öğrenmiştir.
B) Dördüncü haftada, büyük çıkarlar beklenen durumlarda küçük fedakârlıklar yapılmalıdır, anlamına gelen atasözünü öğrenmiştir.
C) Bir ay bittiğinde, aynı zamanda birden çok işle ilgilenmek başarı için sakıncalıdır, anlamına gelen atasözünü öğrenmiştir.
D) Üçüncü haftanın sonunda küçük veya önemsiz şeyler de çoğu kez büyük etkiler yapabilir, anlamına gelen atasözünü öğrenmiştir.

I.

12.

Söyleyeni belli değil yani anonimdir.

II. Kalıplaşmış olduklarından herhangi bir değişikliğe uğrayamaz.
III. Eski zamanlardan günümüze ulaşmıştır.

Atasözü

IV. Topluma öğüt vermek amaçlanır.
V. Genellikle cümle şeklindedir.

ve

Deyimler

A) 5

B) 4

Yukarıda verilen bilgilerin kaç tanesi hem atasözü hem de deyimler
için geçerlidir?

C) 3

D) 2
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13. Atasözleri için yapılan tanımların çoğunda her ne kadar “toplumca benimsenmiş kural, genel kural” ifadeleri kullanılmış olsa
da aynı durum karşısında söylenmiş, birbirinin tam tersi görüşler belirten atasözlerimiz de çoktur. İnsanların yaşadığı çok farklı
olaylar karşısında, farklı tarihî ve toplumsal şartlarda söylenmiş sözlerin aynı görüşü yansıtmaması doğaldır. Yani atasözlerinin
aynı konuda fakat farklı bağlamlarda söylenmiş olması bu çelişkiyi ortaya koymaktadır. Bir başka açıdan bakarsak bir konuda
insanların farklı görüşlere sahip olması çelişen atasözlerini doğuran sebeptir diyebiliriz. Bazı ahlak kurallarının ya da pek çok
kişi tarafından uzun yaşam tecrübeleri sonunda erişilmiş gerçeklerin, ilk söylendikleri bölgelerden çok uzaklarda ve o çağlardan
çok sonraları da değerlerini yitirmediklerini, ifade ettikleri gerçeklerin hâlâ değerini koruduğunu atasözleri bize öğretir. Bunun da
ötesinde farklı ülkelere ait atasözlerinin aynı gerçekleri dile getirdiğine değinilmiştir. Ama bu yargı bütün atasözleri için doğrudur
diyemeyiz. Atasözleri içinde birbiriyle ters yargıları bildirmiş olanların bulunması, onları ortaya koyanların her zaman belli bir
konu hakkında aynı düşünceye sahip olmadıklarını gösterir. Edebiyatın her türündeki ürünler gibi atasözleri de oluşup geliştikleri
çevrelerin, kültürlerin ve çağların düşünceleri, inanışları ve davranışları ile ilgili yargılar dile getirmişlerdir. Ahlak kurallarından,
örf, âdet ve geleneklerden birçoğunun donmuş, değişmez yasalar olmadığı ise herkesçe bilinen bir gerçektir.
Örneğin: Bir işe girişmeden önce uzun uzun düşünüp sonra karar vermek gerekiyorsa “Acele işe şeytan karışır.” atasözünü
kullandığımız hâlde, büyük bir tehlike karşısında, soğukkanlılığımızı muhafaza etmekle beraber, süratle bir karar almak mecburiyetindeysek “Acabanın sırası değil, acele lâzım.” atasözünü hatırlarız.
Aşağıdaki görsellerde ifade edilen atasözlerinden hangisinin yukarıdaki açıklamayı örneklememektedir?
A)

B)

• Akıl akıldan üstündür.
• Aklın yolu birdir.
D)

C)

• İti an çomağını hazırla.
• İyi insan lafının üstüne gelir.

22

• Damlaya damlaya göl olur.
• Taşıma suyla değirmen dönmez.

• Acele ile menzil alınmaz.
• Acele ile yürüyen yolda kalır.

