
  

 

2.SINIF TÜRKÇE 
  

***Eş Sesli Kelimeler - Test*** 
 

 

  

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-) “Ablam bu akşam çay demlemedi.” 
cümlesindeki eş sesli kelime hangisidir? 

A. Ablam    
B.   Bu  
C. Çay   

 
2-) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden 
hangisi eş sesli kelimedir? 

A. Öğretmen sınıfı kirletenlere kızdı.      
B. Bu yer, piknik için çok uygun. 
C. Zavallı adam, yine uykusuz kalmış. 

 
3-) “Bahçeye derin çukur kazdım.” cümlesindeki 
eş sesli kelime hangisidir? 

A. Bahçe     
B. Kazdı   
C. Derin     

4-) Hangi cümlede eş sesli kelime vardır? 

A. Dün akşam dolu mu yağdı?     
B. Evde misafir mi var? 
C. Teyzem yeni kilim aldı mı? 

 
5-) Annem bahçeyi kazdı. 

Cümlelerindeki altı çizili kelimelerin türü nedir? 

A. Eş sesli 
B. Eş anlamlı 
C. Zıt anlamlı 

6-) Hangi cümlede eş sesli kelime yoktur? 

A. Bu at çok hızlıdır. 
B. Dün akşam ödevini yaptın mı? 
C. Ali bakkaldan ekmek aldı. 

 
7-) Fırtınaya yakalanan vapur karaya oturdu.” 
cümlesindeki eş sesli kelime hangisidir? 

A. Vapur     
B. Kara  
C. Fırtına   

8-) Hangi cümlede eş sesli kelime vardır? 

A. Balık avlarken suya düştü.          
B.  Askerdeki ağabeyine mektup yaz.     
C. Geniş odada oturmak güzeldir.        

          

9-) “gül, elma, at, pazar, ekmek.” 

Kelimelerinden kaç tanesi eş seslidir?       

A. İki    C.  Üç  

B. Dört    

 
10-) “Çok paran varsa fakirlere yardım et.”      

Cümlesindeki eş sesli kelime hangisidir? 

A. Fakir  
B. Et  
C. Para 

 
11-) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “ koyun 

” kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır. 

A. Bardağa su koyun lütfen. 
B. Alilerin iki koyunu var. 
C. Çoban koyunları otlatmaya gitti. 

 
12-) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “ dal” 
kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır. 

A. Daldaki kuşlar kaçtı. 
B. Ağacın dalları meyveleri taşıyamıyor. 
C. Ali suya dalıp taşı çıkardı. 

13-) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “ dizi ” 
kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır. 

A. Kardeşim TV dizilerine çok bakıyor. 
B. Kardeşimin kanayan dizine bakamadım. 
C. Bazı televizyon dizilerini sevmiyorum. 

 
14-) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “ düş  ” 
kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır. 

A. Annem çocukken çok düşmüş. 
B. Düşümde çok korktum. 
C. Kardeşim ağaçtan düştü. 

 
15-)  Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “ bağ  ” 
kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır 

A. Ali ayakkabısını bağlayamıyor. 
B. Üzüm bağlarını çok severim. 
C. Köyün dışında bağlarımız var. 
 

 


