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***Eş Anlamı Kelimeler - Test*** 
                                

       

1-) Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi eş anlamlı 
kelimelerdir? 

A-) az – çok             

B-) satıcı – alıcı             

C-) köpek – it 

2-) Hangi cümlede  “hatıra”  sözcüğünün                   
eş  anlamlısı vardır? 

A-) Anneme hediye aldım. 

B-) Dedem eski bir anısını anlattı. 

C-) Halam çok hızlı araba kullanır. 

3-) “Fatma teyze bize hikâye anlattı.” 

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün yerine 
hangisi gelirse cümlenin anlamı değişmez? 

A-) öykü B-) şiir  C-) cümle 

4-) “Okulun bahçesinde biraz oyun oynamıştım.” 

Yukarıdaki cümlede hangi sözcüğün eş anlamlısı 
vardır? 

A-) okul  B-) bahçe C-) oyun 

5-) Sözcük çiftlerinden hangisi anlam bakımından 
diğerlerinden farklıdır? 

A) ulus-millet              

B)hediye- armağan                    

C) kısa-uzun 

6-) “eksik – noksan” sözcükleri arasında bir anlam 
ilişkisi vardır.  

Aynı ilişki aşağıdaki hangi sözcük çiftleri arasında 
vardır? 

A-)  zengin-fakir  

B-) okul-mektep    

C-) tekil – çoğul 

7-) “Fakir adama yardım ettim.”  

Cümlesinde fakir sözcüğünün yerine aşağıdaki 
sözcüklerden hangisini yazarsak cümlenin anlamı 
değişmez?   

A-) yoksul B-) yaşlı  C-) güçsüz 

 

8-) Sözcük çiftlerinden hangisi anlam bakımından 
diğerlerinden farklıdır? 

A-) ön - arka             

B-) yüksek - alçak             

C-) cümle – tümce 

9-) “Misafir” sözcüğünün eş anlamlısı hangi 
cümlede kullanılmıştır? 

A-) Konutları sağlam yapın. 

B-) Konuklara çay ikram ettik. 

C-) Alt kattaki kiracı evi boşalttı. 

10-) “Bu sene derslerime çok çalıştım.” 

Cümlesinde “sene” kelimesinin yerine 
aşağıdakilerden hangisini yazarsak, cümlenin 
anlamı değişmez? 

A-) ay  B-) gün  C-) yıl 

11-) “kırmızı” kelimesinin eş anlamlısı hangi 
cümlede kullanılmıştır? 

A-) Prenses al bir eşarp bağlamıştı. 

B-) Bakkaldan ne aldın? 

C-) Babam bana ayakkabı alacak. 

12-) Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam 
bakımından farklıdır? 

A) Alçak-yüksek 

B) Eski-yeni                

C) beyaz-ak               

13-) “ kara- talebe- vatan-tümce-öğrenci-kelime-
siyah-yurt-cümle” 

Yukarıdaki kelimeleri eş anlamlılarıyla 
eşleştirdiğimizde hangi kelime dışarıda kalır? 

A-)  cümle B-) kelime C-) yurt 

14-) “Doktor adamı muayene etti.”  

Cümlesinde doktor sözcüğünün yerine aşağıdaki 
sözcüklerden hangisini yazarsak cümlenin anlamı 
değişmez?   

A-) hemşire B-) acilci C-) hekim 

 


