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Yukarıdaki görsellerde anlatılmak istenen anlam 
ilişkisi hangisidir?

Yaren, yanında eş sesli sözcüklerin yazılı ol-
duğu şapkalardan birini takacaktır.
Buna göre Yaren hangi şapkayı takar?

Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelimenin 
sesteşi vardır?

A. B.

C. D.

yaş

sağ

A.
B.
C.
D.

Kurtlar tehlikeli hayvanlardır.
Bahçeden çiçek topladı.
Boğaz ağrısından uyuyamadım.
Kara kedi gördüm.

A.
B.
C.
D.

Okula servisle gidiyor.
Oturduğu yer yaştı.
Dolapta bir şey kalmamış.
Bugün yağmur yağacakmış.A.

B.
C.
D.

Eş sesli sözcükler
Eş anlamlı sözcükler
Zıt anlamlı sözcükler
Anlamdaş sözcükler

Yukarıda verilen bilgiden yola çıkacak olursak 
aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangi-
sinin birden fazla anlamı bulunmamaktadır?

sol

gör

Numaralanmış dizelerin hangisinde altı çizili 
sözcük eş seslidir?
A. I B. II C. III D. IV

‘‘Yol’’ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde
diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
A. I B. II C. III D. IV

I. Akşam erken uyudu.
II. Ayağını kötü vurdu.
III. Ağacın dalı kırıldı.
IV. Köyü kurtlar basmış.

I. Bahçedeki otları yoldu.
II. Yolda oyun oynadılar.
III. Bu yolun ıssız olduğunu söylediler.
IV. Yoldaki çöpleri temizledi.

Türkçemizde eş ses-
li sözcükler vardır. 
Bu sözcüklerin bazı-
larının birden fazla 
anlamı bulunmaktadır.
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A. B. C. D.

Aşağıdaki öğrenciler, cümlelerinde kullandık-
ları her eş sesli sözcük için 1 puan alacaktır. 
Buna göre en yüksek puanı hangi çocuk al-
mıştır?

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde 
birden fazla eş sesli sözcük kullanılmıştır?

Didem öğretmen kelime oyunu oynamak için 
masanın üzerine iki kutu koyuyor. Mavi kutu-
ya eş sesli kelimeleri, kırmızı kutuya sesteş 
olmayan kelimeleri atmalarını söylüyor.
Dal, at, saç, atlet, ince, kel, borç kelimeleri-
ni verip oyunu başlatıyor.
Tüm kelimeleri doğru kutuya atan İrem kırmızı
kutuya kaç kelime atmıştır?

12.

A.

B.

C.

D.

A.
B.
C.
D.

Küçük kız gülerek ata bindi.
Bugün bize misafir gelecek.
Yaz ayının gelmesini heyecanla bekliyordu.

Sağlıklı yaşamak için dengeli beslenmeliyiz.

Bu cümlelerde altı çizili sözcükler arasındaki 
anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A.
B.
C.
D.

Yüzünde ben çıktı.
Bardaktaki suyu döktü.
Ağaçta minik kuş gördüm.
Soğuk havalarda mont giyerdi.

A.
B.
C.
D.

Kırlardaki çiçekler çok güzel kokuyordu.
Cam bardak yere düşünce kırıldı.
Stresten saçlarlı kırlaşmıştı.
Kır saçları rüzgarda dalgalanıyordu.

11.

‘‘Kır saçlı dedemin evinden çıkıp kırlarda koşmaya 
başladık.’’ 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük-
ler yukarıdakinden farklı anlamda kullanılmıştır?

8.

Aşağıdaki öğrencilerden hangisi öğretmenin 
isteğini yerine getirmiştir?

‘‘Yazın hava sıcaktı.’’
‘‘Yazı yazmayı sever.’’

Gitarı çok beğendim.

Gazete okuyordu.

Gözlüklerini evde unutmuş. 

Saçlarını taramamış.

Bazı kelimelerin yazılışları aynıdır.
Ancak bu kelimelerin anlamları
farklıdır. Bu tür kelimelere sesteş 
kelime diyoruz. Sizden
içinde sesteş kelimenin olduğu 
bir cümle söylemenizi istiyorum. 

A.

B.

C.

D.

Ablasıyla birlikte oyun
oynuyor.

Çay içmek hoşuna gidi-
yordu.
Sağ eliyle tuttuğu ipi
sol eliyle bağladı.

Evin önünde birçok 
kaz vardı.
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