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1. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde ayraç 

içerisinde verilen sözcük sesteş değildir? 

A) Sana (bin) kere söyledim, anlamadın. 

B) Ne istersen (sor), cevaplarım. 

C) (Kır) hadi zincirlerini, özgür ol.  

D) (Ben) olsam sana bakmazdım. 

 

 

2. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde eş sesli bir 

sözcük iki anlamıyla birlikte kullanılmıştır? 

A) Dert ettiğin şeye bak, böyle bir şeyde üzüntü 

yaşama. 

B) Durmadan çalışıyor, aralıksız iş bitiriyor. 

C) Oldukça zayıf; ama önceden şişmanmış. 

D) Kazılan kuyuya, bir kaz düştü. 

 

 

3. Niçin kondun a bülbül 

Bağımdaki asmaya 

Ben yarimden ayrılmam 

Götürseler asmaya 

Yukarıdaki dörtlükte “asma” sözcüğü için hangisi 

söylenebilir? 

A) Mecaz anlam 

B) Zıt anlam 

C) Eş anlam 

D) Eş sesli 

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sesteş sözcükler 

kullanılmıştır? 

A) Annem kuru çamaşırları topladı. 

B) Liseyi bitirince yeni bir işe girdi. 

C) Babam gece gündüz demeden çalışıyordu. 

D) Koyunları bahçeye salıp, biz de salımızla uğraşalım. 

 

5. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde sesteşi olan 

sözcük yüklem olarak kullanılmıştır? 

A) İki saat sonra sıra bize geldi. 

B) Ormanda karşıma patika bir yol çıktı. 

C) O kırmızı gülü anneme verdim. 

D) Kapıdaki odunları baltayla kırdı. 

 

6. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde sesteş bir 

sözcük kullanılmamıştır? 

A) Bir elin nesi var; iki elin sesi var. 

B) Kurunun yanında yaş da yanar. 

C) Gidiyorum gündüz gece. 

D) Adam odaya gülümseyerek girdi. 

7. Aşağıda verilen cümlelerde belirtilen sözcüklerden 

hangisinin sesteşi yoktur? 

A) Bayanların –yaş-ı sorulmaz. 

B) Derdini bize –hiç- anlatma 

C) Ağacın –dal-larını neden böyle çizmiş? 

D) –Gül-ünce gözlerinin içi gülüyor. 

 

 

8. “Kuru” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “akıcı 

olmayan, duygudan yoksun” anlamında kullanılmıştır? 

A) Yazarın kuru anlatımı romanı maalesef okunmaz 

kılıyor. 

B) Bu kuru tepelerde yaşam belirtisi yoktu. 

C) Kuru bir selam verip yanından geçmek doğru olmaz. 

D) Çayın yanında kayısı kurusu getirmemi ister misin? 

 

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ daire” sözcüğü 

diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? 

A) Babam iki tane daire sattı. 

B) Kazan dairesinde patlama olmuş. 

C) Matematik dersinde tahtaya daire çizdik. 

D) Bizim binada on daire var. 

 

 

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ tuş ” sözcüğü 

diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? 

A) Kardeşim telefonun bir tuşunu koparmış. 

B) Yaşar, ilk güreşinde rakibini tuş etti. 

C) Çınar, kumandanın tuşuna çok hızlı bastı. 

D) Okuldaki bilgisayarın bazı tuşları bozulmuş. 

 

 

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kır ” sözcüğü, “ 

Bazı sözler beni kırabilir.” anlamında kullanılmıştır? 

A) Babamın kır saçlarını çok seviyorum. 

B) Gece esen rüzgarda bahçedeki bazı ağaçlar kırılmış. 

C) İlkbaharda kırlarda renk renk çiçekler açar. 

D) Arkadaşımın kırıcı sözleri beni çok üzdü. 

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ saz” sözcüğü 

diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? 

A) Sazların arasında ördek avladık. 

B) Telli sazlardan birisi de kemandır. 

C) Saz çalıp türkü söyledik. 

D) Sazımın sam teli kopmuş. 
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