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1.  Cümleler 

• Saçlarımdaki kırlar artık çok belirgin. 

• Maaşımız ocak ayında zamlanacak. 

• Çay demlemeyi ne zaman öğreneceksin? 

• Onu yaş günüme davet etmedim. 

Anlamlar 

• Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma 

vb. amaçlarla kullanılan yer. 

• Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen 

zaman. 

• Şehir ve kasabaların dışında kalan, çoğu boş ve 

geniş yer, dağ bayır. 

• Dereden büyük, ırmaktan küçük akarsu. 

Buna göre altı çizili sözcüklerden hangisinin eş 

seslisinin sözlük anlamı verilmemiştir? 

A) kır   B) ocak 

C) çay   D) yaş 

 

2. “Eş anlamlı gibi görünen ancak aralarında az da 

olsa anlam farklılığı bulunan sözcüklere yakın anlamlı 

sözcükler denir.” 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu türde sözcükler 

bir arada kullanılmıştır? 

A) Çiçeklere basmaman gerektiğini söylemiştim. 

B) Küs müyüz dargın mıyız bilemiyorum doğrusu. 

C) Tanıdık birini görmeyi ummuştum. 

D) Şu çekingenliği bırak artık lütfen! 

 

3. “İhtiyar doktor tecrübelerini anlatırken sözcüklerini 

dikkatle seçiyordu.” cümlesinde altı çizili 

sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı aşağıdaki 

cümlelerden birinde kullanılmamıştır? 

A) Otobüse yetişmek için erkenden çıktı. 

B) Metnin sonundaki kelimeyi sildi. 

C) Deneyim sahibi olmak zaman ister. 

D) Hastanenin en yeni hekimiydi. 

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı 

sözcükler bir arada kullanılmamıştır? 

A) Büyük işler küçük adımlarla başlar. 

B) Evin içini de dışını da boyattık. 

C) Akıllı ile akılsızı ayırmak bazen çok zordur. 

D) Kirli bardağı temizi ile değiştirdi. 

 

5. “İleri” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “O acı 

günler geride kaldı.” cümlesindeki “geri” sözcüğünün 

karşıt anlamlısı olarak kullanılmıştır? 

A) Koltuğu ileri doğru çekti. 

B) Bu konuyu ileride konuşuruz. 

C) Yolun ilerisinde çalışma var. 

D) İleri fikirleri olan özel bir insandı. 

  

6. “Konunun detaylarını daha sonra görüşeceğiz.” 

cümlesindeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı 

aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır? 

A) Fikirlerini benimle paylaşmanı istiyorum. 

B) Bu soruyu bir türlü çözemedim. 

C ) O son derece bilgili bir eğitimcidir. 

D) Ayrıntıya girmeden kısaca özetleyiverdi. 

 

7. “Güzel - çirkin” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi 

aşağıdakilerden hangisinde yoktur? 

A) iyi - kötü  B) uzun - ince 

C) dar - geniş  D) şişman - zayıf 

8. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden 

hangisinin sesteşi yoktur? 

A) Kutuyu çekmecenin gözünde unuttum. 

B) Düşlerinde bile sürekli onu görüyordu. 

C) Timsahlar hem karada hem suda yaşar. 

D) Sabahtan beri aç olduğunu söylüyor. 
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9. “Bardağı sertçe masaya koydu.” cümlesinde altı 

çizili sözcüğün eş seslisi aşağıdakilerden hangisinde 

kullanılmıştır? 

A) Bu işi başarmayı kafasına koydu. 

B) Babasının bu tavrı ona çok koydu. 

C) Teknemizi küçük bir koya yanaştırdık. 

D) Demek yıllarca koynumuzda yılan beslemişiz. 

 

10.  

 

 

 

Tabloda hangi sözcüğün eş anlam veya zıt anlam 

karşılığı yanlış verilmiştir? 

A) yaşlı   B) kolay 

C) diri   D) dert 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi “kıyafet, hayat, fikir, 

özgür” sözcüklerinden birinin eş anlamlısı değildir? 

A) hür   B) akıl 

C) yaşam  D) giysi 

 

12.  Ne içindeyim zamanın, 

Ne de büsbütün dışında; 

Yekpare, geniş bir anın 

Parçalanmaz akışında.  A. H. Tanpınar 

Şiirde altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi 

yoktur? 

A) dış   B) iç 

C) an   D) ak 

 

 

 

 

13. “Ey Türk gençliği! Birinci vazifen(I); Türk 

istiklalini(II), Türk cumhuriyetini, ilelebet(III) 

muhafaza(IV) ve müdafaa etmektir.” M. K. Atatürk 

Numaralandırılmış sözcüklerin eş anlamlıları sırasıyla 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) sorumluluk-kurtuluş-devamlı-kurtarma 

B) gelecek-görev-her zaman-savunma 

C) görev-bağımsızlık-sonsuza kadar-koruma 

D) sorumluluk-istikbal-sürekli-mücadele 

 

14. “Ah, Küçük Prens’im! Senin o üzüntü dolu küçük 

hayatını yavaş yavaş anladım böylece. Uzun bir süre 

günbatımındaki tatlılık tek avuntun olmuştu. Bu 

ayrıntıyı dördüncü gün öğrendim. Ne demiştin bana o 

sabah?” 

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde geçen 

sözcüklerden herhangi birinin zıt anlamlısı değildir? 

A) sevinç  B) hızlı 

C) büyük  D) gündüz  

 

15. “Öğrenciler yeteneklerine göre eğitilmelidir.” 

cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdaki 

cümlelerden hangisinde kullanılmıştır? 

A) Başarılı öğrenciler hep aynı sınıfta toplanmışlar. 

B) O sınıfın en kabiliyetli öğrencisidir. 

C) Sınıfça bir beyin fırtınası yaptık. 

D) Öğrenciler ödevlerini özverili bir şekilde yapsalar. 

 

16. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde farklı bir 

anlam ilişkisi vardır?  

A) durmak - beklemek  

B) küsmek - gücenmek 

C) bağışlamak - affetmek  

D) çiğnemek - basmak  

 

 Eş Anlamlısı Zıt Anlamlısı 

yaşlı ihtiyar genç 

kolay basit zor 

diri canlı ölü 

dert derman çare 
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Cevap Anahtarı 

1.D 2.B 3.A 4.C 5.B 6.D 7.B 8.A 

9.C 10.D 11.B 12.A 13.C 14.D 15.B 16.C 

 

 

 


