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ATASÖZLERĐ 
Uzun yıllar boyunca halkın deneyim ve gözlemleri sonucu ortaya çıkmış, kısa 

ve özlü (az kelimeyle çok şey anlatan) sözlerdir. Atasözlerinin ilk kez kimin 

tarafından söylendiği genelde belli değildir. Atasözlerinin asıl amacı bizlere 

öğüt vermektir. 

Aşağıdaki atasözlerini daha önce duydun mu? Đşaretle! 

           

                                                                              Duydum       Duymadım 

Armut dibine düşer.      �     � 

Sakla samanı gelir zamanı.     �     � 

Damlaya damlaya göl olur.     �     � 

Ak akçe kara gün içindir.     �     � 

Erken kalktım işime, şeker kattım aşıma.   �     � 

Aç ayı oynamaz.       �     � 

Bir elin nesi var? Đki elin sesi var.     �     � 

Her horoz kendi çöplüğünde öter.    �     � 

Herkes ektiğini biçer.      �     � 

Küçük taş baş yayar.      �     � 

Varsa hünerin vardır baş üstünde yerin.   �     � 

Zenginliğinle övünme, bir kıvılcım yeter,    �     � 

güzelliğinle övünme bir sivilce yeter. 
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� ”Erken kalktım işime, şeker kattım aşıma” atasözündeki “aş” kelimesi ne 
anlama gelir? 

 
a) aşı 
b) yemek 
c) elma 
d) baklava 
 
 
� “Erken kalktım işime, şeker kattım aşıma” atasözünün bize vermek 

istediği mesaj hangisi olabilir? 
 

a) Erken kalkan, şeker yer. 
b) Erken kalkan, işine şeker katmaya gider. 
c) Erken kalkan, günü en iyi şekilde değerlendirip para kazanır. 
d) Erken kalkan, erken yatar. 

 
 

� “Herkes ektiğini biçer” atasözünün bize vermek istediği mesaj hangisi 
olabilir? 

 
a) Çiftçi ektiğini biçer. 
b) Đyilik yapan iyilik, kötülük yapan kötülük bulur. 
c) Hasat zamanı buğdaylar biçilir. 
d) Ektiği tohumları sulayanın ürünü bol olur. 

 
� “Armut dibine düşer” atasözünün Almanca’da kullanılan şekli 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

a) Die Birne fällt nicht weit vom Stamm. 
b) Birne, werde reif und fall mir in den Mund! 
c) Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. 
d) Die besten Birnen fressen die Bären. 

 
� “Armut dibine düşer” atasözünün bize verdiği mesaj aşağıdakilerden 

hangisidir? 
 

a) Armut olgunlaşınca ağacın dibine düşer. 
b) Fakirlik herkesin başına gelebilir. 
c) Düşmez kalkmaz bir Allah. 
d) Çocuk anne ya da babasına benzer. 
 


