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EŞ ANLAMLI (ANLAMDAŞ) SÖZCÜKLER 
1. Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlarını karşılarına yazınız. 

                     
 

                    

2

 
 

. Birinci tablodaki sözcüklerin eş anlamlarını ikinci tablodan 
bularak harfleri sıralayarak şifreyi bulunuz. 
D İsim  Ev 
E K  onut  Hızlı 
N Yıl  T  utsak
Ş S li ürat  Sene 
L Şans  Talih 
Ş Endişe  Düş 
A Esir  U  ygun
A Rüya  Ad 
A Z t ahme  Sıkıntı 
M Münasip  

 

 Kaygı  
 
A3. şağıdaki sözcüklerin eş anlamlarını karşılarına yazınız. 

Uyarı:   …………………..          Hasret : ………………….. 
Tabiat:  …………………..          Ev:       ………………….. 
Yoksul:  …………………..          Mektep: ………………….. 
Düş:     …………………..          Muallim: ………………….. 

4.  Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili cümlelerin eş anlamlarını 
bularak yeni cümle içerisinde kullanınız. 
Okula mavi hırkasını giyerek gidiyordu. 
…………………………………………………………………………………… 
Onlar bütün paralarını konut almak için kullanıyor. 
…………………………………………………………………………………… 
İçinde hep bir özlem vardı. 
…………………………………………………………………………………… 
Doğayı korumalı ve çevremizi güzelleştirmeliyiz. 
…………………………………………………………………………………… 
Yoksul insanlara yardım etmeliyiz. 
…………………………………………………………………………………… 
 

5. Aşağıdaki sözcüklerin eş anlamlarını karşılarına yazınız. 
 
Ad         - …………… 
Al          - …………… 
Okul       - …………… 
Armağan  - …………… 
Beyaz      - …………… 
Yoksul      - …………… 
Hekim      - …………… 
Öykü       - …………… 
İcat         - …………… 
İhtiyar      - …………… 
 

 
Kolay   - …………… 
Pis       - …………… 
Zıt       - …………… 
Konut    - …………… 
Duymak - …………… 
Sevinç   - …………… 
Yön      - …………… 
Kara     - …………… 
Fakir     - …………… 
Kelime  - …………… 
 

Vazife Özlem 

Öğüt Yoksul 

……….. 

……….. 

……….. 

……….. 
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6. Aşağıdaki üç sözcükten ikisi eş anlamlıdır. Eş anlamlı sözcükleri 
bulup eşleştiriniz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Aşağıdaki cümleleri altı çizili sözcüğü eş anlamını bularak 
örnekte olduğu gibi yeniden yazınız.  

Örnek: 
Bu kış zor geçecek 
Bu kış güç geçecek. 

 
 
 
 
 

  X  konut                    Oda                 X   Ev 

   Kırmızı                   Beyaz                   Al      

  Konuk                    Misafir                   Ev 

   Mektep                Okul                      Sınıf 

  Konut                     Ev                     Misafir 

 Saç                     Baş                         Kafa 

  Ak                     Kara                       Beyaz 

 Tanık                  Sanık                        Şahit 

  Sene                 Yıl                          

  Kara                  Siyah                       Ak 

  Soru                   Cevap                     Yanıt 

Bu akşam bize misafir gelecek. 
………………………………………………………………………. 

Öğretmenin sorduğu sorulara doğru yanıt verdi. 
………………………………………………………………………. 

Arkadaşlarımın adını tahtaya yazdım 
………………………………………………………………………. 

Kitap okumak insana çok fayda sağlar. 
………………………………………………………………………. 

Babam deniz gören güzel bir ev aldı. 
………………………………………………………………………. 

Ağzımdan çıkacak kelimelere çok dikkat ederim. 
………………………………………………………………………. 

Eskiden okullar bu kadar güzel değildi. 
………………………………………………………………………. 


