
 

 

 

AÇIKLAMA:Aşağıda anlamları verilen eş sesli kelimeleri okuyup soruları anlamına 
uygun olarak cevaplayınız. 
 

Sal:Su üzerinde ulaşımı sağlayan bir araç 
Sal: Bırakmak, salmak 
 

1-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sal kelimesi bırakmak, salmak anlamında 
kullanılmıştır? 
a)Babam beni dışarı saldı.                     b)Derede salla yüzmeye çalıştık. 
            c)Eskiden insanlar denizde ulaşım aracı olarak sal kullanırdı. 
 

Diz: Bacağın ortasındaki bölüm   
Diz: Bir şeyleri (sıraya) koyma, dizme 
 

2-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diz kelimesi bacağın ortasındaki bölüm  anlamında 
kullanılmıştır? 
a)Öğretmen çocukları sıraya dizdi.                 b)Yere düşünce dizi kanadı. 
               c)Bardakları suyu aksın diye tepsiye dizdi. 
 

Ocak : Yılın ilk ayı   
Ocak : Yemek pişirmek için kullanılan yer 
 

3-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ocak kelimesi yemek pişirmek için kullanılan yer 
anlamında kullanılmıştır? 
a)Ocakta yeni yıla gireriz.                      b)Sütü ocakta unutunca taştı.  
                           c)Maaşıma ocakta zam gelecek. 
 

Yat:  Donanımlı ,içinde pek çok şey bulunan büyük gemi   
Yat:  Uyumak için yapılan işin adı 
 

4-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yat kelimesi uyumak için yapılan işin adı anlamında 
kullanılmıştır? 
a)Akşam olunca yatarız.                            b)Yatlar limana demirledi. 
               c)Yat resimlerine bakıp içlerinden birini beğendik. 
 

Yaz: Bir mevsim adı 
Yaz:Yazı yazma işi  
 

5-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yaz kelimesi bir mevsim adı anlamında kullanılmıştır? 
a)Ben sayfalarca yazı yazdım. 
b)Yazar yeni romanını uzun sürede yazdı. 
c)Yaz sıcakları tüm köylüyü bunaltmıştı. 
 
 

EŞ SESLİ KELİMELER ÇALIŞMA SAYFASI 
 



 

İt : Köpek   
İt: İleriye itmek 
 

6- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde it kelimesi ileriye itmek anlamında kullanılmıştır? 
a)Gece havlayan itlerin sesi bizim eve  geliyordu. 
b)Toz almak için sıraları ileri doğru ittik. 
c)İtin ayağı konserve kutusuna sıkışmıştı. 
 

Kan:  Vücudumuzdaki hayati sıvı   
Kan:  İnanmak, kanmak 
 

7-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kan kelimesi inanmak, kanmak 
anlamında kullanılmıştır? 
a)Kazara kesilen parmaktan çok kan akmadı. 
b)Annesi doktora giden kız, ağlayan kardeşini kandırarak susturdu. 
c)Kızılay, kan bağışlarını kabul eder. 
 

8-Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gül  kelimesi konuşulan çiçek anlamında 
kullanılmıştır? 
a)Nasrettin Hoca fıkrasına çok güldüm. 
b)Bahçeden anneme gül topladım. 
c)Bu olaya hepimiz çok güldük. 
 

9-Aşağıdaki cümlelerden hangisinde dolu kelimesi yağış türü  anlamında kullanılmıştır? 
a)Bizim ev misafirle dolu. 
b)Akşam yağan dolu sebzelere zarar verdi. 
c)Fincan kahveyle dolu. 
 

10-Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüz kelimesi sayı anlamında kullanılmıştır? 
a)Yaz tatilinde yüzmeye gideceğiz. 
b) Sıcak havalarda denizde  yüzdüm. 
c) 1 TL.’nin içinde yüz kuruş vardır. 
 

11-Aşağıdaki cümlelerden hangisinde at  kelimesi bir yük hayvanı anlamında 
kullanılmamıştır? 
a)Atımız hızlı koşar. 
b)Savaşçı okunu uzağa attı. 
c)Ben atıma kesme şeker yedirdim. 
 

12-Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ekmek kelimesi yenen ekmek anlamında 
kullanılmıştır? 
a)Akşam eve giderken beş ekmek aldım. 
b)Tarlaya tohum ektik. 
c)Mısırı tarlaya ektik ama kuşlar yedi. 
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