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1- Aşağıdaki kelimelerden hangisi “fakir” 

kelimesinin zıt anlamlısıdır? 

     A) yaşlı 

 B) zengin                 

 C) yoksul 

 

2- Aşağıdakilerden hangisinde zıt anlamlı 

kelimeler yanlış eşleştirilmiştir? 

A)yakın-uzak        

B) alt- yan    

C) taze – bayat 

 

3- “Yavaş” kelimesinin zıt anlamlısı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hızlı             

B)Hafif    

C) Ağır 

 

4- Aşağıdaki kelimelerden hangisi “yaşlı” 

kelimesinin zıt anlamlısıdır? 

         A) ihtiyar    

 B) taze                    

 C) genç 

 

5- Aşağıdaki kelimelerden hangisi “ileri” 

kelimesinin zıt anlamlısıdır? 

         A) yukarı    

 B) aşağı                    

 C) geri 

 

6- Aşağıdaki kelimelerden hangisi “acı” 

kelimesinin zıt anlamlısıdır? 

         A) ekşi    

         B) tatlı                   

         C) pis 

7- Aşağıdaki kelimelerden hangisi “iyi” 

kelimesinin zıt anlamlısıdır? 

         A) merhametli    

         B) kötü                       

         C) sıcak 

 

8- Aşağıdaki kelimelerden hangisi “sıcak” 

kelimesinin zıt anlamlısıdır? 

       A) karlı    

B) soğuk                       

C) ısı 

 

9- Aşağıdaki kelimelerden hangisi “uslu” 

kelimesinin zıt anlamlısıdır? 

       A) yaramaz    

B) sakin                       

C) hızlı 

 

10- Hangi seçenekteki sözcükler zıt 

anlamlıdır? 

A) yaşlı-ihtiyar   

B) geniş-dar   

C) küçük-ufak 

 

11- Aşağıdaki kelimelerden hangisi “alçak” 

kelimesinin zıt anlamlısıdır? 

       A) ince  

B) aşağı                       

C) yüksek 

 

 

12- Aşağıdaki kelimelerden hangisi “küçük” 

kelimesinin zıt anlamlısıdır? 

       A) büyük  

B) yavaş                       

C) minik 
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13- Aşağıdaki kelimelerden hangisi 

“yavaş” kelimesinin zıt anlamlısıdır? 

       A) kalın  

B) ince                       

C) hızlı 

 

 

14- Aşağıdaki kelimelerden hangisi “çok” 

kelimesinin zıt anlamlısıdır? 

       A) fazla  

B) az                       

C) küçük 

 

 

15- Aşağıdaki kelimelerden hangisi “kirli” 

kelimesinin zıt anlamlısıdır? 

       A) pis  

B) yeni                     

C) temiz 

 

 

6- “Gece- gündüz” arasındaki ilişki hangi 

seçenekteki kelimeler arasında vardır? 

A)eski-yeni             

B)yoksul-fakir  

C) sözcük-kelime 

 

 

17- Aşağıdaki kelimelerden hangisi “siyah” 

kelimesinin zıt anlamlısıdır? 

       A) sarı  

B) kırmızı                       

C) beyaz 

 

18- “Temiz” sözcüğünün zıt anlamlısı olan 

sözcük, aşağıda verilen cümlelerin 

hangisinde kullanılmıştır? 

A) Buralarda kışın çok kar yağar.  

 B) Bugün en güzel elbisesini giyip 

gelmiş. 

 C) Kirli ellerle yemek yenmez. 

19- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

“ucuz” sözcüğünün zıt anlamlısı 

kullanılmıştır? 

A) Ucuza aldığım saat bozuldu.  

 B) Senin söylediğin elbiseyi pahalı 

olduğu için alamadım.. 

 C) Kendine uygun bir saç modeli 

seçmelisin. 

 

20- Hangi cümlede zıt anlamlı kelimeler 

beraber  aynı cümlede kullanılmıştır? 

A) Atatürk savaş değil barış 

istiyordu. 

B) İhtiyar adam yaşlı köpeği besledi. 

C) Pencereye kapkara siyah bir 

perde seçtiler. 
 


