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1. Yazılışları okunuşları aynı, anlamları tamamen farklı 

olan sözcüklere eş sesli sözcükler denir. Aşağıda 

verilen sözcüklerden hangisi eş sesli değildir? 

A) son  B) yıl 

C) ben   D) yüz 

 

2. Yazılışları ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan 

sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir. Aşağıda verilen 

sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı (anlamdaşı) 

yoktur? 

A) hal 

B) ihtimal 

C) karanlık 

D) olay 

 

3. Anlamları birbirinin tamamen zıddı olan, karşıt 

kavramları ifade eden sözcüklere zıt anlamlı sözcükler 

denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı 

sözcükler bir arada kullanılmamıştır? 

A) Çirkini görmeyen güzelin değerini bilemez. 

B) Kalemlerim hep kayboldu, hiç biri yok. 

C) Yağmurda ıslanan giysileri sabanın yanında 

kurumuştu. 

D) Evin bahçesinde irili ufaklı taşlar vardı. 

 

4. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde sesteş 

bir sözcük kullanılmamıştır? 

A) Herkes kendi kazdığı kuyuya düşermiş. 

B) Kurunun yanı sıra yaş da yanar. 

C) Dost ile ye, iç; alışveriş yapma. 

D) Zamanımın çoğunu bahçede geçiriyorum. 

 

5. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde zıt anlamlı 

sözcükler kullanılmamıştır?  

A) Dinlenmenin gerçekleşebilmesi için zihnimizle birlikte 

bedenimiz de yorulmalıdır.  

B) Küçük iyiliklere kimse önem vermez oysa küçük 

kötülüklerin üzerinde herkes durur. 

C) Karanlık bir sokakta titrek bir fener aydınlığı 

beliriverdi.  

D) Çağımızdaki en büyük tehlike diğerlerinden farklı 

olmak isteyenlerin az olmasıdır. 

 

6. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde zıt anlamlı 

sözcükler birlikte kullanılmıştır?  

A) Beni saatlerce lafa tuttu, hiçbir iş yapamadım. 

B) O her zaman ön kapıdan girer, arka kapıdan çıkar. 

C) Elini bu işe iyice alıştır, lazım olacak. 

D) Onun her istediğini artık yapmak istemiyorum. 

 

7. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı 

sözcükler birlikte kullanılmıştır? 

A) Bu soruların çözümünü biliyor musun? 

B) Acı tatlı günlerin anısına onu affediyorum. 

C) Bu kavgadan sonra ortalık pek sakinleşmeyecek. 

D) Benim neler çektiğimi ancak çekenler bilir. 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli sözcükler 

birlikte kullanılmamıştır? 

A) Çay kenarında sıcak çay içip sohbet ettik. 

B) Hiçbir kara parçası bulamayınca kara kara 

düşünmeye başladı. 

C) Koşarken kolunu kapının koluna taktı. 

D) Bağda üzüm toplarken başına yazma bağladı. 

 

9. – Derenin suyu çok berrak akıyordu..  

- Bu dağların zirvesine çıkmak çok zor.  

- Bu okullar toplumun eğitim seviyesini yükseltti. 

 - Hepimizin tek gayesi, iyilik yapmak olmalıdır. 

Aşağıda verilenlerden hangisi, bu cümlelerdeki altı 

çizili sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı olarak 

kullanılamaz?  

A) Doruk    B) Çaba  

C) Düzey    D) Duru 

10. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde “İnce” 

sözcüğü “Bizi çok kibar bir tavırla karşıladı.” 

cümlesindeki “kibar” sözcüğünün eş anlamlısı olarak 

kullanılmıştır?  

A) Uzun ince bir yoldan ağır adımlarla ilerliyordu.  

B) Arkadaşım çok incedir, insanları incitecek sözler 

söylemez.  

C) Bu konuyu  uzun uzun düşünmüş, ince hesaplar 

yapılmıştı.  

D) Çocuğun hırçınlaşması ve ince sesiyle ağlaması 

herkesi rahatsız etti. 

 

11. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde “Perde” 

sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? 

A) Yeni aldığı yazlık perde, evin havasını değiştirdi. 

B) Söylenenleri duyunca gözlerindeki perde birdenbire 

kalktı. 

C) Oyunun ikinci perdesinde salondakiler çok sıkıldı. 

D) Penguen, kutupta yaşayan perde ayaklı bir kuştur 

 

12. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde terim 

anlamlı bir sözcük kullanılmıştır? 

A) Zaman çok hızlı ilerliyordu. 

B) Büyük bir sabırsızlıkla oğlunu izlemeyi bekliyordu. 

C) Beklediği an gelmişti, çok heyecanlıydı. 

D) Sahneyi ve dekoru düzenleyen görevlilere gözü 

çarptı. 
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