
 
 

1. –Kelime- sözcüğünün eş anlam

hangisidir? 

A) Cümle 

B) Hece 

C) Sözcük  

D) Tümce 

 

2. –Hediye- sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir?

A) Ödül 

B) İkramiye 

C) Bağış 

D) Armağan 

 

3. –Cevap- sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir?

A) Yanıt 

B) Soru 

C) Sual 

D) Kanıt 

 

4. –Kara- sözcüğünün eş anlamlısı 

hangisidir? 

A) Beyaz 

B) Siyah 

C) Kıta 

D) Toprak 

 

5. –Deneyim- sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir?

A) Acemilik 

B) Toyluk 

C) Başarı 

D) Tecrübe 

 

 

6. –Konut- sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir?

A) Ev 

B) Misafir 

C) Konak 

D) Konuk 
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7. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi eş 

anlamlıdır? 

A) Siyah - beyaz 

B) Al - kırmızı 

C) Mavi - yeşil 

D) Turuncu – sarı 

 

8. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi eş 

anlamlıdır? 

A) Gece - gündüz 

B) Genç - ihtiyar 

C) Yavaş - hızlı 

D) Yoksul - fakir 

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde

sözcüğünün eş anlamlısı

A) İlkbahar mevsiminde çiçekler açar.

B) Güz mevsiminde yapraklar dökülür.

C) Kış mevsiminde kar yağar.

D) Yaz mevsiminde meyveler olgunlaşır.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde

hekim- sözcüğünün eş anlam

A) Doktor hastayı muayene etti.

B) Hastalığı tedavi etmek için ilaç yazdı.

C) Hemşire hastanın nabzına baktı.

D) Hasta ilaçlarını düzenli kullandı.

 

11. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi eş anlamlı 

değildir? 

A) model -örnek 

B) ölçüt - kıstas 

C) özgün – orijinal 

D) rahat - huzur 

 

12. -Kara günler bir gün sona ere

tümcesinde kara sözcüğünün eş anlamlısı 

aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Siyah 

B) Beyaz 

C) Kötü 

D) Eski 
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