
KARŞIT (ZIT) ANLAMLI SÖZCÜKLER 
………………………………………….. 

         Tilki çok acıkmış. Yiyecek bulmak İçin bir üzüm bağına girmiş. Gezerken asmadaki 
üzümleri görmüş. Üzümleri yemek istemiş. Üzümler yüksekte olduğu için yetişip yiyememiş. 
Yiyemeyince de: 
               — Bunlar daha olmamış, koruk, demiş. 
Sabahattin EYUBOĞLU 
(İlk sekiz soruyu yukarıdaki metne göre yanıtlayalım.) 
1.  Aşağıdakilerden hangisi bu metne en iyi 
başlık olur? 

A. Tilki ile Üzüm 
B. Güzel Bağ 
C. Bağ ve Üzüm 
 

2.  Tilki, üzüm bağına niçin giriyor? 
A. arkadaşlarını bulmak için 
B. avcıların elinden kurtulmak için 
C. yiyecek bulmak için 
 

3.  Tilki gezerken neyi görüyor? 
A. bağın sahibini 
B.  asmadaki üzümleri 
C. avcıları 
 

4.  Tilki üzümleri niçin yiyememiş?  
A. üzümler daha olmadığı için 
B. üzümler yüksekte olduğu için 
C. üzümler çok küçük olduğu için 
 

5.  Tilki, üzümleri yiyemeyince ne demiş? 
A. Bunlar daha olmamış, koruk.  
B. Bunlar çok daha güzelmiş.  
C. Sonra gelir iyice yerim. 
 

6. “Bunlar daha olmamış.”    derken 
anlatılmak istenen nedir?  

A.Renginin güzel olmadığını 
B.Üzümlerin daha olgunlaşmadığını  
C.Daha çok üzüm yemek istediğini 
 

7.  Metnin yazarının adı ve soyadı nedir? 
A.Selahattin Eyupoğlu   
B.Sabahattin Eyuboğlu  
C.Sabahattin Eyiroğlu 

8.  Metnin son cümlesinde kaç kelime 
vardır? 

A.5 
B.4 
C.3 
 

9.  “Taze”  île “bayat”  arasında bir ilişki 
vardır. “Toplama” ile aşağıdakilerden 
hangisi arasında buna benzer ilişki vardır? 

A.bölme 
B.çarpma 
C.çıkarma 
 

10. “Uzak” ile “yakın”  arasında bir ilişki 
vardır. “düşman” ile aşağıdakilerden hangisi 
arasında buna benzer ilişki vardır?  

A.akraba 
B.dost  
C. arkadaş 
 

11.  Aşağıdaki kelime öbeklerinden hangisi 
bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? 

A.yalan-gerçek   
B.okul-mektep  
C. yıl-sene 
 

12.  Aşağıdaki kelime öbeklerinden hangisi 
bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? 

A.alacak-verecek 
B.yanıt-cevap 
C. kelime-kelime 

13.  "Öz." sözcüğünün karşıt anlamlısı 
aşağıdakilerden hangisidir?  

A. üzgün  
B. özgün 
C. üvey 



 
14.    Pahalı   sözcüğünün karşıt anlamlısı 
aşağıdakilerden hangisidir?  

A. ölçülü 
B.zam  
C. ucuz 
 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt 
anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır? 

A. Genç, ihtiyar herkes el çırpıyordu. 
B. Uzun boylu adam bu evden çıktı. 
C. Sıcak yemek, sağlığa zararlıdır. 
 

16.  Aşağıdaki kelime öbeklerinden hangisi 
karşıt anlamlıdır? 

A. fert-birey  
B. tutsak-Özgür 
C. gökyüzü-sema 
 

17.  Aşağıdaki kelime öbeklerinden hangisi 
karşıt anlamlı değildir?  

A. cesur-korkak 
B. somut-soyut 
C. şaka-lâtife 
 

18. "Yeni ayakkabılarımı yarın giyeceğim.”  
Bu cümledeki   "Yeni" sözcüğünün karşıt 
anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?  

A. güzel 
B. eski  
C. erken 
 

19. “Deli”    sözcüğünün karşıt anlamlısı 
aşağıdakilerden hangisidir?  

A. akıllı 
B.zeki  
C.çalışkan 

 
 
 

 
20. “Pişmiş” sözcüğünün karşıt anlamlısı 
aşağıdakilerden hangisidir?  

A. çiğ 
B.çığ 
C.çağla 
 

21. Aşağıdaki kelimeler karşıt anlamlılarıyla 
eşleştirilirse, hangisi açıkta kalır? 
cömert, soru, eksi, doğu, gizli, artı, yanıt, 
cimri, batı 

A.cömert  
B. artı 
C.gizli 
 

22. Aşağıdaki kelime öbeklerinden hangisi 
karşıt anlamlıdır? 

A.erek-amaç  
B.tok-aç  
C.kaygı-tasa 
 

23. Aşağıdaki kelime öbeklerinden hangisi 
karşıt anlamlıdır? 

A.ilke-prensip  
B.yapım-imal  
C.kuru-yaş 
 

24. “Peşin” sözcüğünün karşıt anlamlısı 
aşağıdakilerden hangisidir?  

A.Veresiye  
B.nakit  
C.toptan 
 

25. “Yazdı” sözcüğünün karşıt anlamlısı 
aşağıdakilerden hangisidir?  

A.Yazısız  
B.susuz  
C.sözlü 

 

 


