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1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş seslidir? 

A) yüz 

B) bak 

C) yeşil 

D) balık 

 

2. Aşağıda verilen sözcüklerden hangisinin sesteşi 

yoktur? 

A) kara 

B) beyaz 

C) al 

D) ak 

 

3. –saz – sözcüğü aşağıda verilen cümlelerin 

hangisinde diğerlerinden farklı anlamda 

kullanılmıştır? 

A) Dayım saz çalmayı çok severdi. 

B) Yaylı sazlarda genellikle tel olur. 

C) Göl kenarında saz topladık. 

D) Yazın çaldın saz, kışın oyna biraz. 

 

 

4. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde –yüz- 

sözcüğü –Ablamın yüzünde sivilce çıkmış.- 

cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? 

A) Senin yüzünden azar işiteceğiz. 

B) Sırf bu yüzden senden hoşlanmadı. 

C) Tatile hazırlanmak için yüzme kursuna gidiyor. 

D) Her sabah elimizi yüzümüzü yıkamalıyız. 

 

5. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde –küp- 

sözcüğü –Eskiden peyniri küplere koyardık.- 

cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? 

A) Şimdi artık hiçbir evde küp bile yok. 

B) Ezgi, sabır küpü ile oynamayı çok severdi. 

C) Çayında illaki küp şeker kullanırdı. 

D) Küpün yüzeyleri birbirine eşittir. 

 

6. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde –bot- 

sözcüğü –Her akşam gölde botla gezerdik.- 

cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? 

A) Kış mevsiminde bot giymek gerekir. 

B) Yeni aldığı botları giymeye kıyamıyordu. 

C) Boğazda botla gezintiye çıktık. 

D) Ayağındaki botun tabanı delinmişti. 

 

7. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde –dil- 

sözcüğü –Dilimiz oldukça zengindir.- cümlesindeki 

anlamıyla kullanılmamıştır? 

A) Dilimizi yabancı sözcüklerden arındırmalıyız. 

B) Her dilin kendine özgü özellikleri vardır. 

C) Kolejde İngiliz dilinde eğitim almış. 

D) O akşam diline bir türkü takılmıştı.  

 

8. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde –çay- 

sözcüğü –Her akşam çay kenarına balık tutmaya 

gittik.- cümlesindeki anlamıyla kullanılmamıştır? 

A) Köye gidince çayda yüzmeyi çok severim. 

B) Köylüler hep birlikte çay toplamaya gittiler. 

C) Köyün altındaki çayın taşması sonucu köprü 

yıkıldı. 

D) Çay kenarında piknik yapmak çok eğlencelidir. 

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde –arı- sözcüğü 

sade anlamında kullanılmıştır? 

A) İlkbaharda çiçeklere arılar üşüştü. 

B) Arılar bal yapmak için polen toplarlar. 

C) Her zaman arı gibi çalışkan olmayı öğütlerdi. 

D) Kitabında arı bir dil kullanmıştı. 

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde –el- sözcüğü 

yabancı anlamında kullanılmıştır? 

A) El alem bize ne der. 

B) Elinde güzel bir kalem vardı. 

C) Sahilde el ele yürüdüler. 

D) Elinde bir çiçekle kapıda belirdi.  

 

11. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde sesteş 

sözcükler iki anlamı ile kullanılmıştır? 

A) Ak akçe kara gün içindir. 

B) Elden gelen elden gelmez. 

C) Dost başa düşman ayağa bakar. 

D) Damlaya damlaya göl olur. 

 

12. – Çayın etrafını sazlıklar kaplamıştı.-

cümlesinde verilen sözcüklerden hangisinin sesteşi 

yoktur? 

A) kap 

B) saz 

C) çay 

D) etraf 
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