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Eş - Yakın - Zıt Anlamlı Sözcükler - 1
TEST 01

1. Aşağıdakilerin hangisinde verilen söz-
cükler arasında farklı bir anlam ilişkisi 
vardır?

 
A) B)

C) D)

fark ayrım asil soylu

üretimüretim tüketim olay hadise

2. 
Bu sorunu birlikte aşacağız.

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çi-
zili sözcükle aynı anlamda bir sözcük 
kullanılmıştır?

	 A)	Çok	kötü	olaylar	yaşadık.

	 B)	Sınavdan	düşük	bir	not	aldı.

	 C)	Hiçbir	problem	yoktu	aramızda.

	 D)	Yalnızlık	ve	çaresizlik	içinde	kaldım.

3. A B

hikâye istek

sulh öykü

ilgi uyum

ahenk barış

 A sütunundaki sözcükler,  B sütununda-
ki anlamdaşlarıyla eşleştirildiğinde han-
gi sözcük çifti açıkta kalır?

	 A)	ilgi	-	istek	 B)	hikâye	-	uyum

	 C)	ahenk	-	öykü	 D)	sulh	-	istek

4. 

1

2

3

4

İnce ve uzun boylu biri geldi.

Bahçede irili ufaklı taşlar vardı.

Er ya da geç buraya gelir.

Burada iyi kötü günler geçirdik.

 

 Numaralanmış cümlelerin hangisinde zıt 
anlamlı sözcükler birlikte kullanılmamıştır?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

5. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi-
nin arasındaki anlam ilişkisi diğerlerin-
den farklıdır? 

	 A)	almak	-	vermek

	 B)	ilkel	-	medeni

	 C)	çalışmak	-	didinmek

	 D)	yerli	-	yabancı

6. 
Sözcük Z›t Anlaml›s›

uzak ………………………

………………………

………………………

………………………

sıcak

derin

kısa

 Karttaki	sözcüklerin	zıt	anlamlıları	boşluk-
lara	yazılacaktır.

 Aşağıdakilerden hangisi bu sözcükler-
den biri olamaz?

	 A)	uzun	 	 B)	soğuk

	 C)	geniş	 	 D)	yakın
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7. 
Islak çamaşırları annem 
astı.

 

 Bu cümlede geçen altı çizili sözcüğün 
zıt anlamlısı hangi seçenekte kullanıl-
mıştır?

	 A)	Halı	yaş	olduğundan	çorabım	ıslandı.

	 B)	Kuru	topraklar	yağmurla	canlandı.

	 C)	Dün	hava	oldukça	soğuktu.

	 D)	Çiçekleri	her	sabah	suluyor.

8. 
Çocuğun hırçın tutumları dikka-
timizi çekmişti. 

 Bu cümledeki altı çizili sözcüğün zıt an-
lamlısı aşağıdakilerin hangisinde var-
dır?

	 A)	Başarılı	olmak	için	çok	çalışın.

	 B)	O	çok	uysal	bir	çocuktur.

	 C)	Kardeşin	çok	afacan	biriymiş.

	 D)	Bu	nazik	davetiniz	için	teşekkür	ederiz.

9. 
Sözcük Eş Anlaml›s› Z›t Anlaml›s›

varlıklı ★ fakir

zayıf ▲sıska

neşeli✿ üzgün

 

 Tabloda sembollerle gösterilen yerlere 
getirilecek sözcükler hangi seçenekte 
doğru verilmiştir?

  

      ★         ✿         ▲    

	 A)	zengin	 şen	 şişman

	 B)	yoksul	 mutlu	 şişman

	 C)	zengin	 sağlıklı	 uzun

	 D)	cömert	 şen	 ince

10. 
Her birey sorumluluklarını yerine
getirmelidir. 

 Bu cümledeki altı çizili sözcüğün eş an-
lamlısı aşağıdakilerin hangisinde vardır?

	 A)	İnsan,	tedbirli	olmalıdır	her	zaman.

	 B)	Bir	çocuk	seni	çağırıyordu.

	 C)	Adam,	uzun	süre	kapıda	bekledi.

	 D)	Bir	 fert	 olarak	 dürüstlüğe	 çok	 değer	
veririm.

11. 
Zaman zaman buraya gelip çay
içeriz.

•

• ……………………………………
……………………………………

	 Boş		bırakılan	yere	verilen	cümledeki	altı	
çizili	sözün	anlamıyla	benzer	bir	söze	sahip	
cümle	yazılacaktır.

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu 
karttaki ikinci cümledir?

	 A)	İkide	bir	beni	rahatsız	ediyor.

	 B)	Ara	sıra	ödevlerimizi	birlikte	yaparız.

	 C)	Sık	sık	bizi	ziyarete	gelir.

	 D)	Hemen	evden	çıkmamız	gerekiyor.

12. 

Dünyada kötülükler olduğu sürece 
şiddet de olacaktır. Şiddet, şiddetle 
değil; sevgiyle ortadan kaldırılır. Gü- 
zelliklere, güzel duygularla yaklaş-
mak kolaydır. Önemli olan, insanlık 
için olumsuz olan durumların karşı-
sına güzel duygularla çıkmaktır. 

 

 
Bu metinde aşağıdakilerden hangisinin 
zıt anlamlısı yoktur?

	 A)	zor	 B)	nefret

	 C)	iyilik	 D)	dostluk
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Eş - Yakın - Zıt Anlamlı Sözcükler - 2
TEST 02

1. 
Çoktandır onu buralarda göremiyo-
rum.1

2

3

4

Gece gündüz demeden çalıştı.

Uzun zamandan beri kitap okumuyor.

Sürekli dışarı çıkıp oynuyordu.

 

 Tabloda numaralandırılmış cümlelerin 
hangilerinde altı çizili sözler anlamca 
birbirine en yakındır?

	 A)	1	ve	2	 B)	1	ve	4

	 C)	2	ve	3	 D)	3	ve	4

2. Aşağıdakilerden hangisinde verilen söz-
cük çiftleri arasındaki anlam ilişkisi di-
ğerlerinden farklıdır?

	 A)	endişe	–	kaygı

	 B)	neşeli	–	üzgün

	 C)	hatırlamak	–	unutmak

	 D)	duru	–	bulanık

3. “Ödül” sözcüğünün zıt anlamlısı aşağı-
daki cümlelerin hangisinde kullanılmış-
tır?

	 A)	Hediye	almak	için	yeterli	param	yok.

	 B)	Sana	olan	kızgınlığım	henüz	geçmedi.

	 C)	Ona	verilen	cezayı	yeterli	bulmadık.

	 D)	Kötü	insan	sadece	kendini	düşünendir.

4. 

taze - bayat

 Bu sözcükler arasındaki ilişkinin benze-
ri aşağıdakilerden hangisinde vardır?

	 A)	acılı	–	acısız

	 B)	itimat	–	güven

	 C)	imkân	–	olanak

	 D)	hızlı	–	yavaş

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt an-
lamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

	 A)	Soru	cevap	şeklinde	bir	konuşma	geçti	
aramızda.

	 B)	Pencereler	açıktı	ama	kapılar	kapalıydı.

	 C)	Siyah	beyaz	renkli	bir	elbise	giymiş.

	 D)	Gitmek	ya	da	gitmemek	senin	elinde.

6. 
1 ve 2. kelimeler arasında zıt 
anlamlılık ilişkisi vardır.

■

1 ve 3. kelimeler arasında eş
anlamlılık ilişkisi vardır.

■

 

 Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilere 
göre düzenlenmiştir?

 1. Kelime

A) tertipli

sema

kanun

mağlubiyet

dağınık

gökyüzü

suç

yenilgi

düzenli

yeryüzü

yasa

galibiyet

B)

C)

D)

2. Kelime 3. Kelime
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7. 

❋ Bu samimi sözleriniz beni mutlu
 etti.

❋ Hiçbir sebep yokken beni kırdı.

❋ Bu sözleri kendimize rehber kıl-
 dık.

❋ Yazarın sade bir anlatım tarzı 
 var.

 

 

Aşağıdakilerden hangisi, cümle kutu-
sundaki altı çizili sözcüklerden herhan-
gi birinin eş anlamlısı olarak kullanıla-
maz?

	 A)	içten	 	 B)	lider

	 C)	yalın	 	 D)	neden

8. Aşağıdaki	etkinlikte,	harfle	gösterilen	söz-
cükler	ile	rakamla	gösterilen	sözcüklerin	
birbirlerinin	eş	anlamlısı	olacak	şekilde	eş-
leştirilmesi	istenmektedir.

 sohbet1 cılız A

sima2 yüz B

zayıf3 söyleşi C

seviye4 düzey D

 Buna göre sözcüklerin doğru eşleştiril-
miş şekli hangi seçenekte verilmiştir?

 A) 1 A

2 D

3 B

4 C

B) 1 B

2 C

3 A

4 D

C) 1 C

2 D

3 B

4 A

D) 1 C

2 B

3 A

4 D

9. Aşağıdaki	cümlelerde	geçen	altı	çizili	söz-
cüklerin	eş	anlamlıları	yanlarındaki	kutu-
cuklarda	verilmiştir.

 
O işten bir netice çıkmadı. Sonuç★

Hiçbir koşul ileri sürmedi. Şart✿

Yarın bir sınavımız var. İmtihan▲

Buraya kadar gelmene
gerek yoktu. Sebep●

 

 Buna göre hangi sembolle gösterilen 
eşleştirmede yanlışlık yapılmıştır?

 A) ★  B) ✿ C) ● D) ▲

10. 
şahit ehemmiyet önem

sual tanık soru

 

 Yukarıdaki tabloda eş anlamlı sözcükler 
aynı renge boyandığına göre hangi se-
çenekteki tablo doğrudur?

 A) B)

C) D)

11. Mutlu	yaşam	hatıraların	güzelliğinde	gizli-
dir.

 Bu cümlede aşağıdaki sözcüklerden 
hangisinin eş anlamlısı (anlamdaşı) kul-
lanılmamıştır?

	 A)	anı	 B)	huzurlu

	 C)	saklı	 D)	hayat
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Eş Sesli Sözcükler - Terim Anlamlı Sözcükler
TEST 03

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim 
anlamlı bir sözcük vardır?

	 A)	Fay	hattı	bu	şehirden	geçiyormuş.

	 B)	Sence	işlerimiz	bugün	biter	mi?

	 C)	Öyle	bir	baktı	ki	içim	ürperdi.

	 D)	Dışarıdaki	çocuğu	tanıyor	musun?

2. “Perde” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde terim anlamlı olarak kullanıl-
mıştır?

	 A)	Odanın	 pencerelerine	 kırmızı	 perde	
astık.

	 B)	Perde	tutuşunca	yangın	çıktı.

	 C)	Perdeyi	aralayıp	dışarıyı	izledi.

	 D)	Oyunun	ilk	perdesini	çok	beğendik.

3. 
Herhangi bir bilim, sanat, meslek 
ya da spor dalına özgü kavram-
ları anlatan sözcüklere terim 
denir.

 

 

 Bu açıklamaya göre, aşağıdakilerin han-
gisinde altı çizili sözcük terim değildir?

	 A)	Onu	bir	türlü	ikna	edemedim.

	 B)	Üçgenin	açısını	hesapladık.

	 C)	Kitaplığın	uzunluğu	iki	metreymiş.

 D) Sahnenin	ışıkları	yanıp	söndü.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim 
anlamlı sözcük kullanılmamıştır?

	 A)	Boğaz’dan	geçen	gemiler	vardı.

	 B)	Ofsayt	gerekçesiyle	gol	sayılmadı.

	 C)	Sanatçının	portresi	duvarda	asılıydı.

	 D)	Arkadaşlarıyla	güzel	bir	gün	geçirdi.

5. 
1. İyi kötü bir iş sahibiyim, dedi.
2. Düşüncelerini benimle paylaşabilir-

sin.
3. Büyükbabam geçen hafta ameliyat 

oldu.
4. Kulaklarımda uzun süredir bir çınla-

ma var.

Çocuklar, tahtaya yazdığım 
cümlelerin hangisinde geçen 
altı çizili sözcük terim anlam-
da kullanılmıştır?

 

 

 Buna göre öğretmenin sorusuna hangi 
öğrenci doğru cevap vermiştir?

 

A) B)

C) D)

1. cümlede 2. cümlede

3. cümlede 4. cümlede
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layan sözcüğün eş seslisi yoktur?

 A) B)

C) D)

7. 
Eş Sesli Sözcükler

koru kır saç bağ kız uç ?soy
 

 Hasan,	tabloya	eş	sesli	sözcükleri	yazacak-
tır.	

 Buna göre tabloya, aşağıdakilerden han-
gisini yazarsa tablo doğru olarak ta-
mamlanmış olur?

	 A)	yay	 B)	dev

	 C)	beş	 D)	suç

8. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş ses-
li değildir?

 

yaş

A)

zar

B)

süs

C)

yat

D)

9. 

2. Bir bardak süt içti.

3. Tahtanın içi kurumuş.

4. İç dünyamda fırtınalar kopuyor.

1. Meyvenin içi kurtluydu.

 

 

 Tablodaki kaç numaralı cümlede altı çi-
zili sözcük, diğerlerinden farklı anlamda 
kullanılmıştır?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

10. 1.	 Oyuncaklarını	duvarın	yanına	dizdi.

	 2.	 Buraya	gel	de	biraz	konuşalım.

	 3.	 Kitap	okumak	için	odasına	gitti.

	 4.	 Zaman	hızlı	akıp	gidiyor.

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin 
hangisinde altı çizili sözcük eş seslidir?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

11. 

güç

gün

dolu

koş

düş

dil

 Tablodaki sözcüklerin kaç tanesi eş ses-
lidir?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

SNF5-T03
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Gerçek ve Mecaz Anlamlı Sözcükler

1. 
İki kişi sokakta
yürüyordu.

Bu acı onu yıktı.

Tatlı sözlerini hiç
unutur muyum?

Yorgun olduğum
için gelemedim.

 

 Bu şekilde altı çizili sözcüğün mecaz 
anlamda kullanıldığı bölümler maviye 
boyanırsa şeklin görünümü aşağıdaki-
lerden hangisindeki gibi olur?

 A) B)

C) D)

 

2. Aşağıda	gerçek	ve	mecaz	anlamlı	sözcük-
lerle	ilgili	bir	etkinlik	verilmiştir.

 
Ona acı sözler söyledi.

Bu duruma
çok kızdım.

Gerçek
Anlamlı

★ ■

Gerçek Anlamlı Mecaz Anlamlı

Mecaz
Anlamlı

✹ ▲

Gerçek
Anlamlı

Mecaz
Anlamlı

İçeride hiç
kimse yoktu.

 

 Buna göre etkinlik doğru tamamlandı-
ğında hangi sembole ulaşılır?

 A) ★  B) ■ C) ✹ D) ▲

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çi-
zili sözcük mecaz anlamda kullanılmış-
tır?

	 A)	Domatesler	iyice	olgunlaştı.

	 B)	Derslerine	daha	çok	sarıldı.

	 C)	Montunu	giymezsen	hastalanırsın.

	 D)	Saçların	çok	uzamış.

4. 

Bu  işe  çok  para  döktük.
1 2 43

 Bu cümledeki kaç numaralı sözcük me-
caz anlamda kullanılmıştır?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

5.	 1.	 Daha	on	yaşındayken	ailesinden	kop-
muş.

	 2.	 Ağacın	birkaç	dalı	kopmuş.

	 3.	 Eşyaları	taşımaktan	belim	koptu.

 “Kopmak” sözcüğünün bu cümlelerdeki 
anlam özelliği hangi seçenekte doğru 
verilmiştir?

 

MecazA)

1 2

Gerçek

3

Mecaz

GerçekB) Gerçek Gerçek

MecazC) Mecaz Mecaz

GerçekD) Mecaz Gerçek

TEST 04
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Mustafa

Leyla

Deniz

Murat

Ağır yiyeceklerden uzak 
durmalısın.

Sen yemeğini yemene bak, 
dedi.

Kara haber tez gelirmiş.

Keskin bir dille onu uyardı.

 

 Hangi çocuğun cümlesinde altı çizili söz-
cük mecaz anlamıyla kullanılmamıştır?

	 A)	Mustafa	 	 B)	Leyla

	 C)	Deniz	 	 D)	Murat

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz 
anlamda kullanılmış bir sözcük vardır?

	 A)	Hava	kararmadan	eve	gelmelisin.

	 B)	Bu	sorunun	birçok	nedeni	var.

	 C)	Temiz	kıyafetlerini	çıkarıp	giydi.

	 D)	Ondan	iyice	soğudum,	dedi.

8. 

Soğuk tavırlarından dolayı 
ona çok darıldım.

 

 
Yukarıdaki cümlede hangi sözcük me-
caz anlamda kullanılmıştır?

	 A)	soğuk	 	 B)	tavırlarından

	 C)	dolayı	 	 D)	darıldım

9. 1.	 Onu	boş	tesellilerle	avutuyordu.

	 2.	 Boş	kalan	odaya	teyzem	yerleşti.

	 3.	 Bu	kadar	cahil	ve	boş	bir	insan	tanıma-
dım.

 “Boş” sözcüğünün bu cümlelerde mecaz 
anlamlı mı gerek anlamlı mı kullanıldığı 
hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 1. Cümle

GerçekA)

B)

C)

D) Gerçek

Mecaz

Mecaz

Gerçek

Mecaz

Gerçek

Mecaz

Mecaz

Gerçek

Mecaz

Gerçek

2. Cümle 3. Cümle  

10. 1 Koyu bir Fenerbahçe taraftarıymış.

2 Bu işi bitirmeden gidemedim.

3 Pencereyi açıp odayı havalandırdım.

4 Kütüphaneye gitmek istiyorum, diyor.

 

 Numaralandırılmış cümlelerin hangisin-
de mecaz anlamda kullanılmış sözcük 
vardır?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

11. ❁	 Bu	hareketli	müziğe	ısınamadım.

 ❁	 Havalar	ısındığından	çocuklar	dışarıda	
oyun	oynuyor.

 ❁	 Yeni	arkadaşlarına	hemen	ısındı.

 ❁	 Sobayı	yakınca	oda	ısındı.

 “Isınmak” sözcüğü, yukarıdaki cümlele-
rin kaç tanesinde mecaz anlamıyla kul-
lanılmıştır?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

SNF5-T04
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1. 

Fazla uzağa gitme, dedi.

 Bu cümledeki altı çizili sözcük hangi an-
lamda kullanılmıştır?

	 A)	İhtimali	az	olan

	 B)	Yakın	olmayan	yer

	 C)	Arada	çok	zaman	bulunan

	 D)	Ayrı,	birbiriyle	yakın	ilgisi	olmayan

2. 
Gözleriyle kuşun havalanışını iz- 
ledi.

Kardeşim gizlice bizi izliyordu.

Televizyon izlemek istiyorum, dedi.

Bu yolu izleyerek gidiniz.

 

 Tablodaki kaç numaralı cümlede “izle-
mek” sözcüğü “birinin	veya	bir	şeyin	ar-
kasından	gitmek,	takip	etmek” anlamında 
kullanılmıştır?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

3. 1.	 Soğuk	havalar,	ekinleri	kırdı.

	 2.	 Babam	direksiyonu	sağa	kırdı.

	 3.	 Taşları	bir	çekiçle	kırıyordu.

	 4.	 Bardağı	kırınca	parmağı	kesildi.

 “Kırmak” sözcüğü yukarıdaki numara-
landırılmış cümlelerin hangilerinde aynı 
anlamda kullanılmıştır?

	 A)	1	ve	2	 	 B)	1	ve	3	

	 C)	3	ve	4	 	 D)	2	ve	4

4. 

Gözlüğümü takıp kitap oku- 
maya başladım. 

 Bu konuşmada “takmak” sözcüğü hangi 
anlamda kullanılmıştır?

	 A)	Önemsemek,	önem	vermek

	 B)	Düğün	vb.	törenlerde	takı	armağan	etmek

	 C)	Kuşanmak

	 D)	Bir	şeyi	başka	bir	yere	uygun	biçimde	
tutturmak,	iliştirmek,	geçirmek

5.	 1.	 Elinde	ince	bir	kitap	vardı.

	 2.	 Şehrin	dar	sokaklarında	gezdik.

	 3.	 Evin	önüne	bir	direk	diktiler.

	 4.	 Bir	süre	sonra	yağmur	durdu.

 Numaralandırılmış cümlelerle ilgili aşa-
ğıdaki öğrencilerden hangisinin ifadesi 
yanlıştır?

 A)

B)

C)

D)

1 numaralı cümlede altı çizili 
sözcük “taneleri ufak, iri 
karşıtı” anlamındadır.

3 numaralı cümlede altı çizili 
sözcük “bir cismi dik olarak 
durdurmak” anlamındadır.

4 numaralı cümlede altı çizili 
sözcük “dinmek, kesilmek” 
anlamındadır.

2 numaralı cümlede altı çizili 
sözcük “içine alacağı şeye 
oranla ölçüleri yetersiz olan, 
geniş ve bol karşıtı” anla-
mındadır.

➤  SÖZCÜK BİLGİSİ

TEST 05
Sözcüğün Cümlede Kazandığı Anlamlar



TÜ
RK

ÇE
6. 1.	 Toprak	yol	çökmüş.

	 2.	 Çocuk,	yere	çöktü.

	 3.	 Evin	tavanı	çöktü.

 Aşağıdakilerden hangisi “çökmek” söz-
cüğünün bu cümlelerde kullanıldığı an-
lamlardan biri değildir?

	 A)	Oturmak,	birdenbire	oturmak

	 B)	Son	bulmak,	yıkılıp	dağılmak

	 C)	Bulunduğu	düzeyden	aşağı	inmek,	çu-
kurlaşmak

	 D)	Üzerinde	bulunduğu	yere	yıkılmak

7.	 1.	 Başkasının	işine	karışma.

	 2.	 Aklım	çok	karıştı.

	 3.	 Saçı,	sakalı	birbirine	karışmış.

	 4.	 Artık	bana	karışma.

 “Karışmak” sözcüğü yukarıdaki numara-
landırılmış cümlelerin hangilerinde aynı 
anlamda kullanılmıştır?

	 A)	1	ve	2	 	 B)	2	ve	3

	 C)	2	ve	4	 	 D)	1	ve	4

8. 

 “Akmak” sözcüğünün bu resimde ifade 
edilen anlamı aşağıdakilerden hangisi-
dir?

	 A)	Sürüp	gitmek

	 B)	Karışmak,	katılmak

	 C)	Sıvı	bir	maddenin	bir	yerden	çıkması

	 D)	Birbirine	karışmak

9. ★  Yaşlı	adamın	damarları	kabardı.

 ✤		Hamur	iyice	kabardı.

 ▲		Mutfak	masrafları	kabardı.

 ■		Bu	kumaş	çok	kabardı.

 “Kabarmak” sözcüğü yukarıda sembol-
lerle gösterilen cümlelerde kaç değişik 
anlamda kullanılmıştır?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

10. “Toplamak” sözcüğü aşağıdaki cümlele-
rin han gisinde “bir araya getirmek” an-
lamında kullanılmıştır?

 Bütün şiirlerini bu kitapta topla-
mış. 

A)

B) Sofrayı toplamama yardım et.

C) Kırlardan çiçek topladık.

D) Şu dağınık odayı toplamak ge- 
rek.

11. 

Sırtına bir şal atıp dışarı çıktı.
 

 Bu cümlede geçen “atmak” sözcüğü 
cümleye hangi anlamı katmak için kul-
lanılmıştır?

	 A)	Götürmek	

	 B)	Örtmek

	 C)	Bir	cismi	bir	yöne	doğru	fırlatmak

	 D)	Bir	yerden	başka	bir	yere	taşımak
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