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EŞ ANLAMLI (ANLAMDAŞ) SÖZCÜKLER 
SAVAŞ ALANINDA 

           Savaş bütün şiddetiyle devam ediyor. Topların gürültüsünden konuşulanlar 
duyulmuyor. Her taraf toz duman içinde. 
Bakıyorum, Fevzi Paşanın omuzları eğilmiş. Başkomutan Mustafa Kemal Paşanın mavi gözleri 
yükseklere bakıyor. İsmet Paşanın siyah gözleri sabit birer ateşe benziyor. Biraz ilerdeki erlerin 
yanık yüzlerinde acı ve ızdırap var. 
 (İlk sekiz soruyu yukarıdaki metne göre yanıtlayalım.) 
1.  Şiddetle devam eden nedir? 

A. gürültü 
B. konuşma  
C. savaş 

2.  Konuşulanlar, neyin gürültüsünden 
duyulmuyor? 

A. topların  
B. askerlerin  
C. rüzgârın 

3.  Kimin omuzlan eğilmis? 
A.  İsmet Paşanın 
B.  Mustafa Kemal Paşanın   
C.Fevzi Paşanın 

4. Gözleri yükseklere bakan, hangi 
paşadır? 

A. Mustafa Kemal Paşa 
B.  İsmet Paşa  
C. Fevzi Pasa 

5.  Başkomutan, hangi paşadır?  
A. İsmet Paşa 
B. Mustafa Kemal Paşa  
C. Fevzi Paşa 

6.  İsmet Paşanın gözleri, neye benzetiliyor? 
A.  sabit bir ateşe  
B.  yeni olgunlaşmış zeytine  
C. sabit bir gölgeye 

7.  Erlerin yüzlerinde ne var?  
A. sevinç ve gülümseme  
B. acı ve sevinç 
C. acı ve ızdırap 

8.  Her yer niçin toz duman içindedir? 
A.  savaşın şiddetinden 
B. topların gürültüsünden  
C.  yüzlerdeki acıdan 

9.  Aşağıdaki kelime öbeklerinden hangisi 
anlamdaş değildir? 

A. armağan-hediye  
B. vapur-gemi   
C. ileri-geri 

10. Aşağıdakilerden hangisi “merhamet” 
sözcüğünün anlamdaşıdır? 

A. sevmek 
B.acımak 
C.  kızmak 

11. "Elimde bir azık torbası vardı." Bu 
cümledeki “azık” sözcüğünün yerine 
hangisini yazarsak cümlenin anlamı 
değişmez? 

A. kumanya   
B.müstakil  
C. bakıcı 

12. "Besin" ile "gıda" arasında bir ilişki 
vardır. “besin” ile hangisi arasında buna 
benzer ilişki vardır?  

A. davet  
B. âlim 
C. cahil 

13.   “Buyruk” sözcüğünün anlamdaşı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A.buyurma 
B. ferman  
C. emir 

14.  Aşağıdakilerden hangisi "sonbahar" 
sözcüğünün anlamdaşıdır?  

A. güz 
B. ilkbahar  
C. yaz 
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15.    Çekici" ile   "cazip" arasında bir ilişki 
vardır. "Çıkar" ile aşağıdakilerden hangisi 
arasında buna benzer bir ilişki vardır? 

A. çözüm 
B. toplama  
C. menfaat 

16.    “Kıymet” sözcüğünün anlamdaşı 
aşağıdakilerden hangisidir?  

A. değer 
B.değerli 
C.değinme 

17.  Aşağıdaki kelime öbeklerinden hangisi 
bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? 

A. çizelge-cetvel  
B. artı-eksi 
C.değin-kadar 

18.  Aşağıdaki kelime öbeklerinden hangisi 
bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? 

A.tabiat-doğa  
B. doruk-zirve  
C. akşam-sabah 

19.  sözcüğünün anlamdaşı aşağıdakilerden 
hangisidir?  

A.gerçek 
B. gelenek 
C. genel 

20. "Gecikme" ile "rötar" arasında bir İlişki 
vardır. "Melodi" ile aşağıdakilerden hangisi 
arasında buna benzer bir ilişki vardır? 

A. refah  
B. ezgi  
C.gerek 

21. "Yürekli" ile "cesur" arasında bir ilişki 
vardır. "İhtiyaç" ile aşağıdakilerden hangisi 
arasında buna benzer bir ilişki vardır? 

A.  gereksinim  
B. gerileme  
C. gerekli 

22. "Dedem çok eskiden buradan göç 
etmiş." Bu cümledeki "göç" sözcüğünün 
anlamdaşı aşağıdakilerden hangisidir? 

A.  hicret 
B.  hiddet 
C.  hikmet 

23. "Sema" sözcüğünün anlamdaşı 
aşağıdakilerden hangisidir?  

A. göçmen 
B.  gök 
C.  görsel 

24. "Komedi" sözcüğünün anlamdaşı 
aşağıdakilerden hangisidir?  

A. gülmece 
B.  güldürü 
C.  güneş 

25. Aşağıdakilerden hangisi "giysi" 
sözcüğünün anlamdaşıdır?  

A. elbise 
B.  pantolon  
C.  gizem 

 
 
 
 
 
 

 
 


