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KARŞIT (KARŞIT (KARŞIT (KARŞIT (ZIZIZIZITTTT))))    ANLAMLI TESTANLAMLI TESTANLAMLI TESTANLAMLI TEST    
1111----    Aşağıdaki kelimelerden hangisi Aşağıdaki kelimelerden hangisi Aşağıdaki kelimelerden hangisi Aşağıdaki kelimelerden hangisi 
“fakir”“fakir”“fakir”“fakir”    kelimesinin kelimesinin kelimesinin kelimesinin zıtzıtzıtzıt    anlamlısıdır?anlamlısıdır?anlamlısıdır?anlamlısıdır?    
     A) yaşlı 
 B) zengin                 
 C) yoksul 
 
2222---- Aşağıdakilerden hangisinde zıt Aşağıdakilerden hangisinde zıt Aşağıdakilerden hangisinde zıt Aşağıdakilerden hangisinde zıt 
anlamlı kelimeler anlamlı kelimeler anlamlı kelimeler anlamlı kelimeler yanlışyanlışyanlışyanlış    eşleştirilmiştir?eşleştirilmiştir?eşleştirilmiştir?eşleştirilmiştir?    

A)yakın-uzak        
B) alt- yan    
C) taze – bayat 

 
3333---- “Yavaş” kelimesinin zıt anlamlısı “Yavaş” kelimesinin zıt anlamlısı “Yavaş” kelimesinin zıt anlamlısı “Yavaş” kelimesinin zıt anlamlısı 
aşağıdakilerden hangisidir?aşağıdakilerden hangisidir?aşağıdakilerden hangisidir?aşağıdakilerden hangisidir?    

A) Hızlı             
B)Hafif    
C) Ağır 

 
4444----    Aşağıdaki kelimelerden hangisAşağıdaki kelimelerden hangisAşağıdaki kelimelerden hangisAşağıdaki kelimelerden hangisi i i i 
““““yaşlıyaşlıyaşlıyaşlı””””    kelimesinin zıt anlamlısıdır?kelimesinin zıt anlamlısıdır?kelimesinin zıt anlamlısıdır?kelimesinin zıt anlamlısıdır?    
         A) ihtiyar    
 B) taze                    
 C) genç 
 
5555----    Aşağıdaki kelimelerden hangisi Aşağıdaki kelimelerden hangisi Aşağıdaki kelimelerden hangisi Aşağıdaki kelimelerden hangisi 
““““ileriileriileriileri””””    kelimesinin zıt anlamlısıdır?kelimesinin zıt anlamlısıdır?kelimesinin zıt anlamlısıdır?kelimesinin zıt anlamlısıdır?    
         A) yukarı    
 B) aşağı                    
 C) geri 
 
6666----    Aşağıdaki kelimelerden hangisi Aşağıdaki kelimelerden hangisi Aşağıdaki kelimelerden hangisi Aşağıdaki kelimelerden hangisi 
““““acıacıacıacı””””    kelimesinin zıt anlamlısıdır?kelimesinin zıt anlamlısıdır?kelimesinin zıt anlamlısıdır?kelimesinin zıt anlamlısıdır?    
         A) ekşi    
         B) tatlı                   
         C) pis 

7777----    Aşağıdaki kelimelerden hangisi Aşağıdaki kelimelerden hangisi Aşağıdaki kelimelerden hangisi Aşağıdaki kelimelerden hangisi 
““““iyiiyiiyiiyi””””    kelimesinin zıt anlamlısıdır?kelimesinin zıt anlamlısıdır?kelimesinin zıt anlamlısıdır?kelimesinin zıt anlamlısıdır?    
         A) merhametli    
         B) kötü                       
         C) sıcak 
 
8888----    Aşağıdaki kelimelerden hangisi Aşağıdaki kelimelerden hangisi Aşağıdaki kelimelerden hangisi Aşağıdaki kelimelerden hangisi 
““““sıcaksıcaksıcaksıcak””””    kelimesinin zıt anlamlısıdır?kelimesinin zıt anlamlısıdır?kelimesinin zıt anlamlısıdır?kelimesinin zıt anlamlısıdır?    
       A) karlı    

B) soğuk                       
C) ısı 

 
9999----    Aşağıdaki kelimelerden hangisi Aşağıdaki kelimelerden hangisi Aşağıdaki kelimelerden hangisi Aşağıdaki kelimelerden hangisi 
““““usluusluusluuslu””””    kelimesinin zıt anlamlısıdır?kelimesinin zıt anlamlısıdır?kelimesinin zıt anlamlısıdır?kelimesinin zıt anlamlısıdır?    
       A) yaramaz    

B) sakin                       
C) hızlı 

 
10101010---- Hangi seçenekteki sözcükler zıt Hangi seçenekteki sözcükler zıt Hangi seçenekteki sözcükler zıt Hangi seçenekteki sözcükler zıt 
anlamlıdıranlamlıdıranlamlıdıranlamlıdır????    

A) yaşlı-ihtiyar   
B) geniş-dar   
C) küçük-ufak 

    
11111111----    Aşağıdaki kelimelerden hangisi Aşağıdaki kelimelerden hangisi Aşağıdaki kelimelerden hangisi Aşağıdaki kelimelerden hangisi 
““““alçakalçakalçakalçak””””    kelimesinin kelimesinin kelimesinin kelimesinin zıtzıtzıtzıt    anlamlısıdır?anlamlısıdır?anlamlısıdır?anlamlısıdır?    
       A) ince  

B) aşağı                       
C) yüksek 

    
11112222----    Aşağıdaki kelimelerden hangisi Aşağıdaki kelimelerden hangisi Aşağıdaki kelimelerden hangisi Aşağıdaki kelimelerden hangisi 
““““küçükküçükküçükküçük””””    kelimesinin zıt anlamlısıdır?kelimesinin zıt anlamlısıdır?kelimesinin zıt anlamlısıdır?kelimesinin zıt anlamlısıdır?    
       A) büyük  

B) yavaş                       
C) minik 
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11113333----    Aşağıdaki kelimelerden hangisi Aşağıdaki kelimelerden hangisi Aşağıdaki kelimelerden hangisi Aşağıdaki kelimelerden hangisi 
““““yavaşyavaşyavaşyavaş””””    kelimesinin zıt anlamlısıdır?kelimesinin zıt anlamlısıdır?kelimesinin zıt anlamlısıdır?kelimesinin zıt anlamlısıdır?    
       A) kalın  

B) ince                       
C) hızlı 

 
 
11114444----    Aşağıdaki kelimelerden hangAşağıdaki kelimelerden hangAşağıdaki kelimelerden hangAşağıdaki kelimelerden hangisi isi isi isi 
““““çokçokçokçok””””    kelimesinin zıt anlamlısıdır?kelimesinin zıt anlamlısıdır?kelimesinin zıt anlamlısıdır?kelimesinin zıt anlamlısıdır?    
       A) fazla  

B) az                       
C) küçük 

 
 
11115555----    Aşağıdaki kelimelerden hangisi Aşağıdaki kelimelerden hangisi Aşağıdaki kelimelerden hangisi Aşağıdaki kelimelerden hangisi 
““““kirlikirlikirlikirli””””    kelimesinin zıt anlamlısıdır?kelimesinin zıt anlamlısıdır?kelimesinin zıt anlamlısıdır?kelimesinin zıt anlamlısıdır?    
       A) pis  

B) yeni                     
C) temiz 

 
 
6666---- “Gece“Gece“Gece“Gece----    gündüz” arasındaki ilişki gündüz” arasındaki ilişki gündüz” arasındaki ilişki gündüz” arasındaki ilişki 
hangi seçenektehangi seçenektehangi seçenektehangi seçenekteki kelimeler arasında ki kelimeler arasında ki kelimeler arasında ki kelimeler arasında 
vardır?vardır?vardır?vardır?    

A)eski-yeni             
B)yoksul-fakir  
C) sözcük-kelime 

 
 
11117777----    Aşağıdaki kelimelerden hangisi Aşağıdaki kelimelerden hangisi Aşağıdaki kelimelerden hangisi Aşağıdaki kelimelerden hangisi 
““““siyahsiyahsiyahsiyah””””    kelimesinin zıt anlamlısıdır?kelimesinin zıt anlamlısıdır?kelimesinin zıt anlamlısıdır?kelimesinin zıt anlamlısıdır?    
       A) sarı  

B) kırmızı                       
C) beyaz 

 
11118888---- “Temiz” sözcüğünün zıt anlamlısı “Temiz” sözcüğünün zıt anlamlısı “Temiz” sözcüğünün zıt anlamlısı “Temiz” sözcüğünün zıt anlamlısı 
olan sözcük, aşağıda verilen olan sözcük, aşağıda verilen olan sözcük, aşağıda verilen olan sözcük, aşağıda verilen 
cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?    

A) Buralarda kışın çok kar 
yağar.  
 B) Bugün en güzel elbisesini 
giyip gelmiş. 
 C) Kirli ellerle yemek yenmez. 

 
11119999---- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
“ucuz” sözcüğünün zıt anlamlısı “ucuz” sözcüğünün zıt anlamlısı “ucuz” sözcüğünün zıt anlamlısı “ucuz” sözcüğünün zıt anlamlısı 
kullanılmıştır?kullanılmıştır?kullanılmıştır?kullanılmıştır?    

A) Ucuza aldığım saat bozuldu.  
 B) Senin söylediğin elbiseyi 
pahalı olduğu için alamadım.. 
 C) Kendine uygun bir saç 
modeli seçmelisin. 

 
22220000----    Hangi cümlede Hangi cümlede Hangi cümlede Hangi cümlede zıt anlamlızıt anlamlızıt anlamlızıt anlamlı    
kelimeler beraber  aynı cümlede kelimeler beraber  aynı cümlede kelimeler beraber  aynı cümlede kelimeler beraber  aynı cümlede 
kullanılmıştır?kullanılmıştır?kullanılmıştır?kullanılmıştır?    

A) Atatürk savaş değil barış 
istiyordu. 
B) İhtiyar adam yaşlı köpeği 
besledi. 
C) Pencereye kapkara siyah bir 
perde seçtiler. 
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