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EŞ ANLAM(Anlamdaş): Okunuşları ve yazılışları farklı anlamları aynı olan kelimelere Eş 

Anlamlı kelime denir. 

 SÖZCÜK  EŞ ANLAMI 

Acele Çabuk 

acele çabuk,Tez,acil,ivedi 

Acemi Toy 

Aciz Güçsüz 

açıkgöz kurnaz 

Açıklama İzahat 

adale kas 

adale kas 

adet tane, sayı 

Alev  alaz 

Ama fakat 

âmâ kör 

Amaç Gaye 

Anı Hatıra 

anıt abide 

anlamdaş eş anlamlı 

anne Ana ,valide 

araç vasıta 

arı saf 

Arzu İstek 

asır yüzyıl 

aş yemek 

Ata  cet 

Bacı Kız kardeş 

bağışlamak affetmek 

barış sulh 

Basit Kolay 

Baş Kafa 

batı garp 

baytar veteriner 

bedava beleş 

berrak duru 

besin gıda 

beyaz ak 

 SÖZCÜK  EŞ ANLAMI 

beygir at 

bilgisiz cahil 

Bonkör Cömert 

Buyruk  emir 

Büyük İri 

cahil bilgisiz 

canlı diri 

celse oturum 

cevap yanıt 

Cılız Zayıf 

Cimri Pinti 

cömert Eli açık 

Cümle  tümce 

Çabuk İvedi 

çağrı davet 

Dargın  küs 

darılmak küsmek 

Davet Çağrı 

değnek sopa 

Deneyim Tecrübe 

deniz derya 

deprem zelzele 

deri ten 

dil lisan 

dilsiz lal 

diri canlı 

dize mısra 

doğa tabiat 

doğu şark 

doktor hekim 

 SÖZCÜK  EŞ ANLAMI 

doruk Zirve, tepe, şahika 

döşek yatak 

duru berrak 

duygu his 

düş rüya 

düşünce fikir 

eksik noksan 

elbise giysi 

endişe kaygı 

eser yapıt 

Esir Tutsak 

Eşek Merkep 

Ev Konut 

fakir Fukara, yoksul 

fikir düşünce 

gayret çaba 

gebe hamile 

Gezi Seyahat 

Gezmek Dolaşmak 

gökyüzü sema 

görev vazife 

Güç Kuvvet 

güney cenup 

güz sonbahar 

Hadise Olay 

hafıza bellek 

Harf Ses 

Hasret Özlem 

Hediye Armağan 

Hızlı Süratli 
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 SÖZCÜK  EŞ ANLAMI 

hikaye öykü 

hudut sınır 

Hürriyet Özgürlük 

ırmak nehir 

ıslak yaş 

İkaz Uyarı 

İl Vilayet, şehir 

İlan Duyuru 

ilave ek 

İlgi  alaka 

imtihan sınav 

isim ad 

İstasyon Gar 

kabiliyet yetenek 

kabus karabasan 

kafa Baş, kelle 

kalp yürek 

kanıt delil 

kanun yasa 

kara siyah 

kayıp yitik 

kelime sözcük 

kılavuz rehber 

kırmızı al 

kıta dörtlük 

kıyı sahil 

kirli pis 

kişi Birey, fert 

komik gülünç 

konut Ev, hane 

kural kaide 

Kuşku Şüphe 

kuvvet güç 

kuzey şimal 

Küçük Ufak 

küs dargın 

 SÖZCÜK  EŞ ANLAMI 

laf söz 

lider önder 

lisan dil 

Lise İdadi 

lüzumlu gerekli 

mağlup yenik 

mana anlam 

medeni uygar 

merkep eşek 

meslek iş 

mesut mutlu 

milli ulusal 

misafir konuk 

Mutluluk Sevinç 

mühim önemli 

mükafat ödül 

müsait uygun 

müşteri alıcı 

nadir ender 

nasihat öğüt 

neden sebep 

nefes soluk 

nesil kuşak 

Neşe Sevinç 

okul mektep 

onur şeref 

otlak mera 

Oy Rey 

ödül mükafat 

öğrenci talebe 

öğretmen muallim 

Öğüt Nasihat 

Örnek Misal 

Öykü Hikaye 

özel hususi 

pinti Cimri 
 

 SÖZCÜK EŞ ANLAMI  

pis kirli 

Problem Sorun 

rutubet nem 

rüya düş 

rüzgar yel 

Sağlık Sıhhat 

Samimi içten 

savaş Harp, cenk 

Sene Yıl 

sıfat Ön ad 

Sınav İmtihan 

sınıf derslik 

Siyah Kara 

sonbahar Güz, hazan 

sonuç netice 

soru sual 

soylu asil 

söz laf 

Sözlük Lügat 

sual soru 

şahıs kişi 

şahit tanık 

şair Aşık, ozan 

şaka latife 

şart koşul 

şehir Kent, il, vilayet 

tabiat doğa 

tamir onarım 

Tartışma Münakaşa 

tasa keder 

tekrar yine 

Temiz Pak 

tören merasim 

tüm bütün 

Uçak Tayyare 

ufak küçük, minik 
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 SÖZCÜK  EŞ ANLAMI 

Ulus Millet 

Uyarı İkaz 

uzak ırak 

Üzüntü Tasa 

vasıta araç 

vatan yurt 

vazife görev 

Yarar Fayda 

Yaşam Hayat 

yaşıt akran 

Yaşlı İhtiyar 

yazar edip 

yemin ant 

Yetenek Kabiliyet 

yıl sene 

Yoksul Fakir 

Yurt Vatan 

yüce ulu 

Yürek Kalp 

Zamir   adıl 

zıt karşıt 

 

*Arkadaşıma doğum gününde 

hediye aldım. 

*Arkadaşıma doğum gününde 

armağan aldım. 

Yukarıdaki cümlelerde kullanılan 

hediye ve armağan kelimelerinin 

yazılış ve okunuşları farklı ama 

anlamları aynıdır. 

 

 

1-‘’ Başka bir işiniz var mı ? ‘’ 

tümcesinde altı çizili sözcüğün 

yerine aşağıdakilerden hangisini 

kullanırsak cümlenin anlamı 

bozulmaz? 

A-görüşünüz          B-uğraşınız 

C-kaleminiz           D-düşünceniz 

 

2-Aşağıdaki sözcük çiftlerinden 

hangisi diğerlerinden farklıdır? 

A-uzak-ırak     B-ileri-geri 

C-eski-yeni      D-faydalı-zararlı 

 

3-‘’ Belleğimde o kadar çok kötü 

hatıralar var ki’’ cümlesinde altı 

çizili sözcüğün eş anlamlısı olan 

sözcük hangisidir? 

A-Baş                       B-Beden 

C-Hafıza                  C-Hayal 

 

4-‘’ Usanmak ‘’ sözcüğünün eş 

anlamlısı hangi cümlede 

kullanılmıştır? 

A-Çok çalıştım ve çok yoruldum 

B-Hep aynı kitabı okumaktan bıktım 

C-Uzun zamandır yalnızım 

D-O oyuncak bozuk çıktı 

 

5-Aşağıdakilerden hangisi anlam 

ilişkisi bakımından diğerlerinde 

farklıdır? 

A-enli-geniş       B-fayda – yarar 

C-aç – tok          D-kaygı-endişe 

 

6-Aşağıdaki tümcelerin 

hangisinde ‘’ yaz ‘’ sözcüğü  ‘’ Yazın 

tatile gittik.’’ Cümlesindeki 

anlamıyla kullanılmıştır. 

A-Bana ara sıra mektup yaz 

B-Tabeladaki yazı okunmuyor 

C-Okuduklarını deftere yaz 

D-Denize gitmek için yazı bekle 

 

7- Aşağıdaki sözcüklerden 

hangisinin anlam ilişkisi 

diğerlerinden farklıdır?  

A-konuk-misafir            B-ileri-geri 

C-kelime-sözcük            D-ak-beyaz 

8) “anımsamak – hatırlamak” 

sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi 

hangi sözcükler arasında vardır? 

A) başlamak – bitirmek 

B) gülmek – ağlamak 

C) küsmek – darılmak 

D) bilmek – bilmemek 

 

  I- geri vermek – iade etmek 

  II- etiket – kalite 

  III- müsaade etmek – izin vermek 

  IV- binmek – inmek 

9) Hangileri eş anlamlı 

sözcüklerdir? 

A) I – IV   B) II – III  

C) I – III   D) III – IV 

 

10) “Öğretmenimiz Ali’yi affetti.” 

Cümlesinde altı çizili sözcüğün 

yerine hangisi getirilirse cümlenin 

anlamında bir değişiklik olmaz? 

A) cezalandırdı        B) bağışladı 

C) azarladı               D) ödüllendirdi 

 

11. “Kibar insanları herkes sever.” 

Cümlesindeki “kibar” kelimesinin 

yerini hangi kelime getirilirse 

cümlenin anlamında bir değişiklik 

olmaz? 

a- ) Başarılı                  b- ) Dürüst 

c- ) Nazik                    d- ) Sevecen 

 

12.  Aşağıdaki kelime çiftlerinden 

hangisi eş anlamlıdır? 

a- ) sıcak- soğuk            

b- ) uzun-kısa 

c- ) acı- tatlı                           

d- ) nemli-rutubetli 

 

13.  “Görünen köy kılavuz istemez.” 

Atasözündeki altı çizili kelimenin 

anlamdaşı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a- ) Arkadaş                  b- ) Yolcu 

c- ) Rehber                    d- ) Araba 

 

14. Halam hastanede yatarken, 

doktor, “Hastayı müşahede altına 

almamız gerek.” dedi. Ben 

“müşahede altına alınmak” 

kelimesini anlamını bulamadım. 

Sizce bu ne demektir? 

a- ) Zor                        b- ) Güç 

c- ) Çetin                      d- ) Gözlem 
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